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BRUSSEL: DUIVENTIL 
VOL VREEMDE VOGELS 
Wie de jongste jaren niet in de 
Brusselse agglomeratie was zou 
— bij een bezoek aan sommige 
stadsgedeelten nu — grote ogen 
opzetten. Het loopt er vol vreem
de, meest donkerhuidige types op 
straat, winkels en cafés dragen 
vaak opschriften in grieks of ara-
bisch schrift, en op muren en af
fiches zie je dezelfde, voor een 
Belgische inboorling totaal onbe
grijpelijke lettertekens. Ganse ge
deelten van Brussel worden in 
een snel tempo verzamelplaatsen 
in enkele gevallen reeds echte 
getto's, van vreemdelingen. Waar 
die buitenlanders neerstrijken ver
trekken spoedig de autochtone 
bewoners. In de pers verschenen 
onlangs enkele recente gegevens. 
Op 31 december 1974 waren er in 
de Brusselse agglomeratie reeds 
202.961 vreemdelingen gehuis
vest (107.608 mannen en 59.453 
vrouwen) op een totale bevolking 
van om en bij 1.050.000 inwoners. 
Dit is ongeveer 20% in het ge
heel, maar gezien het samenhok
ken in bepaalde stasgedeelten 
krijg je in menige wijk het hierbo

ven beschreven straatbeeld. En 
aangezien de meeste van die 
vreemdelingen (het grootste ge
deelte ervan zijn niet-uitgenodig-
de « gastarbeiders »} vrij' veel 
kinderen hebben, in tegenstelling 
met de Belgische inwoners, ziet 
de toestand er in de (Franstalige) 
scholen nog « vreemder » uit : in 
het kleuteronderwijs is reeds één 
op drie kinderen van vreemde na-, 
tionaliteit. In sommige gemeente
scholen, te St-Gillis bijvoorbeeld, 
zitten reeds méér dan zeventig 
procent kinderen van vreemdelin
gen. 
Een en ander draagt sterk bij tot 
een ander opvallend kenmerk van 
de bevolkingsbewegingen in de 
Brusselse agglomeratie : het zeer 
groot aantal verhuizingen. l\Aen 
kan met een gerust gemoed be
weren dat de « geboren Brusse
laars » momenteel een heel klei
ne minderheid zijn geworden in 
het geheel van de Brusselse be
volking. De invasie van zovele 
vreemdelingen heeft — naast an
dere faktoren — de vlucht naar 
de randgemeenten van de autoch

tone Brusselse bevolking sterk in 
de hand gewerkt. Dat dit allerlei 
politico-kulturele spanningen met 
zich meebrengt, daar kunnen wij, 
Vlamingen, van meespreken. 
De nauwelijks gekontroleerde, 
vrij ordeloze en massale inwijking 
van vreemdelingen in de Brussel
se agglomeratie is bezig een hoop 
nieuwe problemen te scheppen, 
en ze verergert bestaande proble
men. Het wordt tijd dat daar paal 
en perk wordt aan gesteld, wil 
men van Brussel geen mini-New 
York maken. 

DERTIG jAAR 
VLAAMSE STRIJD 
Vandaag beginnen wij (op biz 12) 
met een reeks over de Vlaamse 
strijd sinds WO II, van de hand 
van onze medewerker Jos Vinks. 
Ze is vooral bedoeld als feiten
relaas. Voor vele jongere Vlamin
gen kan het een revelerend ver
haal worden. 

DE TAALSTRIJD 
BS TEVENS EEN 
BROODSTRSJD 

Het aantal mensen dat de hele Vlaam
se beweging placht dood te verven als 
een •> onnozele taalkwestie » is de 
jongste tien jaren sterk verminderd. 
Je vindt natuurlijk nog zo'n onnozele 
halzen die niet merken wat er ron
dom hen gebeurt, maar zich niettemin 
over alles en nog wat een oordeel aan
matigen. Een cliché-oordeel, zoals die 
« onnozele taalkwestie », hen meestal 
aangereikt door sluwe politici die het 
volk onwetend willen houden. 
Dat de taalstrijd ook een broodstrijd 
IS voor de Vlamingen weet iedereen 
die ook maar enigszins vertrouwd is 
met de Brusselse taaitoestanden. On
middellijk na de tweede wereldoorlog 
was de mentaliteit daar zo dat velen 
er op hun werk — ook in de ministe
ries — zelfs niet « Het Laatste 
Nieuws » dierven lezen. Uit schrik 
door hun frankofone « kollega's » als 
sale flamin of zelfs flamingant te wor
den uitgekreten. Dat niemand In die 
sfeer zijn stem dierf verheffen tegen 
de brutale bevoordeliging op alle vlak
ken van de franssprekenden, ligt voor 
de hand : zij kregen de bestbetaalde 
postjes en in aantallen die geenszins 
in overeenstemming waren met hun 
getalsterkte in de totale Belgische 
bevolking. 

In de voorbije dertig jaar is die on
duldbare toestand heelwat ten goede 
veranderd, hoewel hij nog lang niet 
is wat hij zou moeten zijn. Dank zij 
de aktie van de vakbonden wellicht, 
of dank zij de zin voor rechtvaardig

heid van de (traditionele) partijen die 
alle regeringen samenstelden mis
schien ? Laat me lachen, leder Vla
ming die te Brussel woont of werkt, 
weet dat die voor de verdediging van 
zijn rechten ALS VLAMING nooit of 
hoogst zelden een vinger hebben ver
roerd. Als de toestanden er verbeterd 
zijn, dan is dit zowat uitsluitend te 
danken aan de inmiddels toegenomen 
kracht en strijdbaarheid van de door 
sommigen zo misprezen Vlaamse be
weging. En ook in het privé-bedrijfsle-
ven in het Brusselse heeft het radika-
lisme van de flaminganten — die in 
hun kontakten met Brusselse firma's 
geen Frans wilden gebruiken — dui
zenden betrekkingen vrijgemaakt voor 
Vlaamse bedienden. Die firma's had
den hen plots nodig voor hun kontak
ten met de Vlaamse klanten, omdat 
die klanten als Vlaming op hun stuk 
stonden I 

Dat de zo misprezen « taalstrijd » te
vens een broodstrijd is, dat moet je 
bijvoorbeeld vandaag niet meer met 
een tekeningetje gaan uitleggen aan 
de Vlamingen van de Algemene Spaar
en Lijfrentekas, die in volle julimaand 
met tweeduizend te Brussel op straat 
voor hun rechten betoogden. 

Het kan echt geen kwaad nog eens de 
aandacht te vestigen op dit « mate
rialistische » aspekt van de Vlaamse 
strijd in deze ti jd van toenemende 
werkloosheid. Een werkloosheid te
vens die steeds meer jonge mensen 

treft, die in Vlaanderen nog steeds 
het talrijkst zijn. 
De invoering van een autentiek fede
ralisme zou op zichzelf natuurlijk geen 
oplossing bieden voor deze werkloos
heid, deels gevolg van een wereld
wijde recessie. Maar op zo'n ogenblik 
dient toch ook niet verzwegen te wor
den dat de Vlaamse bevolking, in het 
kader van het « Belgisch kompromis », 
niet alleen jaarlijks miljarden wordt 
ontstolen, maar tevens duizenden be
trekkingen wordt onthouden op alle 
niveau's van de overheidsdiensten. 
Het is niet alleen op regeringsvlak 
dat men het onzalige Belgische fifty-
fifty-princiep huldigt, terwijl de Frans-
taligen (Walen en Franse Brusselaars 
samen) toch maar zo'n veertig procent 
van het Belgisch bevolkingstotaal uit-, 
maken. Voor de best betaalde betrek
kingen huldigt men hetzelfde princlep, 
terwijl op de andere niveau's de Vla
ming vaak ook zijn deel (nog) niet 
krijgt. 
En dit alles omwille van de lieve 
vrede in het Belgische huishouden, 
waar het Franstalige verwende kind 
steeds méér moet krijgen dan wat het 
toekomt. En de Vlamingen blijven 
maar dulden... 

Paul Martens 
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(RSA) Terwijl moordenaars en ontvoerders van magistraten 
nog altijd vrij rondlopen heeft de Franse minister van Bin
nenlandse Zaken Michel Poniatowski verklaard dat zijn land 
niet zal zwichten voor terreur en geweld. Het vertrouwen van 
de minister In zijn 15.000 man sterke DST (Defense de la 
Surveillance du Territoire) is ongeschokt gebleven, ook na
dat de « Palestijnse » terrorist Carlos twee politiemannen 
neerknalde en in de nacht en nevel van de Parijse onder
wereld verdween. Na zoveel onopgeloste moordzaken blijft 
Poniatowski zijn politie omschrijven als « onontbeerlijke be
hoeders van Frankrijks existentie ». Om forse uitspraken was 
de minister nooit verlegen. Men zal zich herinneren dat hij 
een jaar geleden plechtig beloofde tot het uiterste te zullen 
vechten tegen de gaullistische UDR... terwijl hij vandaag al
leen nog spreekt van verstandhouding tussen gaullisten en 
volgelingen van Giscard d'Estaing. 

PONIATOWSKI 
De 53-jarige Poniatowski zegt graag van zichzelf dat hij per
soonlijk geen politieke ambities koestert. Het is hem, zo zegt 
hij om de haverklap, alleen te doen om het sukses van zijn 
idool, president Giscard. « Ponia », zo noemen hem zijn 
vrienden, is alleszins een tegenstrijdige, moeilijk vast te leg
gen persoonlijkheid. « Vorst » Michel, Casimir Poniatowski 
stamt af van een Poolse koning, maar op adellijke titels 
heeft hij het niet begrepen. Anderzijds hecht hij enorm 
belang aan zijn titel van •• staatsminister », een voorrecht 
dat hij alleen onder alle kabinetsleden wist te verwerven 
Een vlugge politieke start heeft « Ponia » niet gekend. Zoals 
zovele intelligente jongens uit vermogende Franse families, 
wilde hij topambtenaar worden en studeerde hij aan de 
fameuze Ecole Normale d'Administration (ENA) waar ook 
Giscard d'Estaing promoveerde. Na zijn eindeksamen werkte 
hij voor het ministerie van Financiën — precies zoals Gis
card — tot hij uiteindelijk zijn politieke roeping bewust werd 
en in dienst van de Franse president ging werken. « Ponia » 
is zonder Giscard gewoon niet denkbaar. Ze kennen mekaar 
sinds 1948 en sinds 1959 werken ze officieel samen. De 
minister behoort tot de happy few wie het toegestaan is 
de president onder vier ogen te tutoyeren. Van meetaf aan 
besefte Ponia dat Giscard (met wiens echtgenote hij verwant 
is) bij de massa gunstiger overkwam dan hijzelf. Daarom 
ook nam hij genoegen met een loopbaan in de schaduw 
van zijn meer begaafde president. Giscard weet trouwens 
wat « Ponia » voor hem waard is, want de minister van 
Binnenlandse Zaken fungeert zowat als adviseur, biecht
vader., en lakei tegelijk. 

Vandaag is Poniatowski de grijze eminentie van het Elysee, 
maar hiermee is hij nog niet het nummer twee in de staat. 
In een kleine paleisoorlog met premier Chirac werd hij roem
loos verslagen. Tegen de 172 gaullistische parlementariërs 
die meer dan ooit achter hun eerste-minister staan, heeft 
« Ponia » met zijn 65 parlementaire Giscardisten geen ver
haal. Chirac heeft zijn getalsmatige troeven uitgespeeld, 
waardoor de Giscardisten onder Poniatowski bescheiden op 
de achtergrond moesten blijven. Om die reden heeft de 
minister zich een nieuwe rol van liberaal hervormer toege
meten. Onvermoeibaar knutselt hij aan een •< open » ideolo
gie die de president massale aanhang moet bezorgen. Aan 
ideeën ontbreekt het hem niet, evenmin aan een gemeen
schappelijke noemer met de president die op zijn beurt een 
(vage !] progressief-liberale maatschappij naar het voorbeeld 
van de bondsrepublikeinse sociaal-demokratie propageert ! 
Toch overtuigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken 
meer als kommunistenbestrijder dan als profeet van nieuwe 
maatschappijstrukturen. Hij klaagt de mildheid van de rech
ters aan, roemt de voordelen van de doodstraf, organiseert 
drastische razzia's. . en af en toe kontroleert hij persoonlijk 
de algemene konditie van de Franse autogebruiker ! Alles 
bij mekaar is « Ponia » een soort verlicht traditionalist die 
liever polemiseert dan argumenteert. 

Zijn politieke filosofie heeft weinig gemeen met de sociale 
werkelijkheid van zijn land. Volgens zijn eigen verklaringen 
doelt hij voortaan op het verdubbelen van het Giscardistische 
ledenbestand Taktisch heeft hij van niemand te leren en ook 
in de keuze van de middelen is hij niet bepaald angstvallig. 
Oe vraag is maar of het tekort aan politieke substantie bij 
zoveel partijpolitieke bemoeiingen bedekt kan blijven. 

OVERWINNINO VOOR CASTRO 
Elf jaar na de diplomatieke breuk 
tussen Kuba en de 16 in de OAS 
gegroepeerde Amerikaanse sta
ten, wordt deze breuk gedicht, 
elf jaar te Iaat volgens sommi
gen. Reeds drie jaar geleden ech
ter knoopten zes OAS-landen op
nieuw betrekkingen met Kuba 
aan, zodat de OAS weldra tot im
mobilisme verviel en in zoverre 
verlamd dat de organisatie prak
tisch ophield te bestaan. 

Het spreekt vanzelf dat dit OAS-
besluit een diplomatieke en poli
tieke overwinning van Fidel 
Castro is en uiteraard terzelfder-
tijd een nederlaag voor de Vere
nigde Staten. 1975 dreigt trou
wens de geschiedenis te zullen 
ingaan als het jaar van de USA-
nederlagen op alle domeinen, zo
wel militair (Vietnam en Kam-
bodga) als op diplomatiek en po
litiek vlak (Turkije en Kuba). We 
spreken dan nog niet van de 
steeds onzeker wordende toe
stand in Zuid-Europa- (Portugal, 
Spanje, Italië en in zekere zin 
ook Griekenland). 

Vandaag vraagt men zich inmid
dels af, of de OAS nog te redden 
IS. Zoniet dan lijdt het geen twij
fel of de USA zullen daarvoor 
verantwoordelijk gesteld worden. 

Reeds op het einde der zestiger 
jaren was het duidelijk dat de 
sankties tegen Kuba een slag in 
het water zouden zijn. Het doel, 
Kuba ekonomisch wurgen, werd 
door de Russische en Chinese 
steun en door afname van de Ku-
baanse suiker verijdeld. Deson
danks hield Washington aan de 
sankties en de zogenaamde iso
lering van Kuba vast, Nixon volg
de daarin de politiek van Johnson 
en Kennedy ook omdat hij onder 
de invloed stond van de Kubaan-
se lobby te Washington. Presi
dent Ford benadert het Kubaans 
probleem minder emotioneel (de 
huidige Amerikaanse president 
blijkt trouwens gans zijn binnen-
en buitenlandse politiek op zeer 
zakelijke en nuchtere overwegin
gen af te stemmen) en stemde 
in met het OAS-besluit. Daaraan 
liggen ook binnenlandse en elek-
torale overwegingen ten grond
slag Blijkbaar wenst Ford thans 
de Kubaanse bom van haar ont
steking te ontdoen, zonder ze 
nochtans te verwijderen. 

Havana verlangt bovendien op
heffing van de ekonomische sank
ties, maar dat kan de Ford-admi-
nistratie niet doen zonder instem
ming van het Huis van Agevaar-

digden en Senaat, vermits dit 
embargo verwerkt is in de vige
rende Amerikaanse handelswet
geving. Het Witte Huis kan het 
embargo tegen Kuba pas dan op
heffen, wanneer het Parlement 
zich daarover in gunstige zin 
heeft uitgesproken. En het ziet 
er niet naar uit dat de Ford-ad-
ministratie deze kwestie aan de 
orde zal stellen, nauwelijks één 
jaar vóór de presidentsverkiezin
gen. El- zijn immers heel wat 
Amerikanen, die het van Castro 
met moeten hebben, terwijl daar 
ook de duizenden Amerikanen 
zijn, wier eigendommen en on
dernemingen op Kuba werden ge
nationaliseerd en die sinds jaren 
op schadevergoeding aandringen. 
Naar schatting gaat het hier om 
het niet geringe bedrag van 1 
miljard dollar (48 miljard bfr !). 
Washington is anders wel blij, 
dat Kuba thans minder afhanke
lijk van Moskou en Peking zal 
zijn, en Castro is dat eveneens. 
Alles wijst er op dat hij om te 
beginnen de betrekkingen met 
de zgn. gemeenschappelijke 
markt van de Karibische Zee zal 
intensifiëren, in afwachting dat 
hij na 1976 opnieuw normale eko
nomische betrekkingen met de 
USA zal kunnen aanknopen. 

ZENDINGSBEWÜSTZUN 
De doorsnee-lezer in West-Europa staat nogal 
vreemd tegenover wat hij in pers, tv en radio leest, 
ziet en hoort over de Portugese Beweging der 
Strijdkrachten (Movimiento das Forces Armadas, 
MFA). Het is al uitzonderlijk dat een leger een 
links gerichte demokratie uit de grond wil stampen, 
gewoonlijk zijn militaire diktators ultra-rechts (zie 
Chili, maar daar is dan weer Peru, eveneens links). 
Men zal echter aan het beeld van links-revolutio-
naire legerofficieren moeten wennen (het kan straks 
ook in Spanje gebeuren, al is de situatie daar heel 
anders). Maar hoe dan ook, het Portugese geval 
laat zioh verklaren door de jarenlange, bloedige 
koloniale oorlogen, die het Portugese leger vooral 
in Angola en Mozambique heeft moeten voeren. 
Het leger kwam er in — gewelddadig, maar niet 
altijd — kontakt met Afrikaanse bevrijdingsbewe
gingen, en heeft er blijkbaar een en ander van 

De Portugese « trolka . die (vooralsnog) de macht in 
handen heeft : president Francisco da Costa Gomes, 
lopcon-generaal Otelo Saraiva de Carvalho en eerste-

minister Vasco Gongalves. De toenemende verdeeldheid 
onder de strijdkrachten verzwakt elke dag wat meer de 
positie van kommunistenvriend Gongalves. 

overgehouden. Niet alleen de ideologie speelde 
hierbij een rol, ook het missie-bewustzijn ; traden 
de Portugese militairen gisteren nog als een soort 
zendelingen op voor de Afrikaanse massa, sinds 
april vorig jaar dragen ze dit missiebewustzijn over 
op het onwetende Portugese volk. Vandaar de po
gingen, om de partijen uit te schakelen, die na 
vijft ig jaar diktatuur niet in staat blijken te zijn, 
gemeenschappelijk een nieuw Portugal op te bou
wen. 

Het ontbreekt de grote partijen nochtans niet aan 
middelen. Het is een publiek geheim dat de Por
tugese kommunisten aanzienlijke financiële steun 
uit Moskou ontvangen. De Portugese socialisten 
worden flink gesteund door hun partijgenoten uit 
West-Europa : Brandt, Mitterand, Wilson, Den Uyl 
en andere Europese socialistische leiders zetten 
zich aktief voor de hulp aan Soares en gezellen in. 
Dat maakt dan ook het zendingsbewustzijn bij de 
partijen, vooral bij de kommunisten, mogelijk. Wie 
Cunhal, de Portugese kommunistenleider reeds 
hoorde in interviews weet dat hij een andere opvat
ting heeft van de demokratie dan wij , dat nl. de 
partij desnoods tegen <• de onwetendheid des 
volks » in, de weg moet wijzen. Cunhal handelt 
dan ook konsekwent in de richting van een kommu-
nistische diktatuur, met de steun van het leger. 
Jammer voor hem is intussen diepe verdeeldheid 
in de MFA aan het licht getreden en met name 
majoor Antunes, gewezen minister van Buitenlandse 
Zaken heeft uitdrukkelijk afstand genomen van de 
nieuwe regering Goncalves en pleitte met klem 
namens de gematigden in de MFA voor een 
« vreedzame weg naar het socialisme ». Ook andere 
topfiguren van de gematigde fraktie pleiten in de
zelfde zin en zien hun aanhang groeien Eerder 
vroeg dan laat zal het tot een botsing tussen beide 
vleugels komen. Tot dan kan men niet zeggen, of 
Portugal een Europees Kuba zal zijn, een land van 
de Derde Wereld onder een soldateske « opvoe-
dingsdiktatuur » ofwel geleidelijk naar een plurifor
me demokratie zal evolueren, die in alle vrijheid 
tot het Europa der Negen kan toetreden. Laten we, 
vooral voor het Portugese volk, dit laatste verho
pen, ook omdat deze laatste evolutie de vrede niet 
bedreigt. 

WIJ 1 
14 AUGUSTUS 1975 
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DR JEF VALKENIERS OVER 

DE AFSCHAFFING VAN DE RANDFEDERATIES 

HET IS 
EEN NIEUWE TOEGEVING 
VAN DE CVP 
AAN DE TRANSTALIGEN 
Met één pennetrek besliste de regering de Vlaamse randfederaties rond Brussel 
af te schaffen. Dat zal nog wel aanleiding geven tot gerinkel in de glazen als het 
parlement in oktober zijn werkzaamheden hervat. 
Volksvertegenwoordiger dr. Jef Valkeniers, burgemeester van Schepdaal en VU-
fraktieleider in de grootste randfederatie (Asse) noemt het vlakweg « een nieuwe 
toegeving van de CVP aan de franstaligen ». Hij geeft hieronder ongezouten zijn 
mening over deze overhaaste maatregel. 

Te klein, 
en te weinig bevoegdheden 

Reeds in augustus 1971 (dit is : 3 
maanden vóór de federatieverkiezin
gen) schreef ik in « De Standaard » 
dat de bevoegdheden van de randfe
deraties zo minimaal waren dat het 
niet de moeite loonde hiervoor nieu
we sttukturen in het leven te roepen. 
Als fraktieleider van de tweede sterk
ste politieke groep en van de sterkste 
oppositiegroep in de federatie Asse, 
legde ik bi] de installatievergadering 
van de federatieraad namens de VU 
een gelijkaardige verklaring af aan de 
pers. 
In deze verklaring stelden we duide
lijk dat de federaties te klein waren 
en te weinig bevoegdheden hadden. 
Tevens hekelden we de uitsluiting van 
60.000 Vlamingen van het bestuurlijk 
arrondissement Halle-Vilvoorde, en 
het feit dat de oppositieschepenen 
geen of een minimale en sterk be
knotte bevoegdheid kregen. Ook de 
zogenaamde Vlaamse macht van het 
overlegkomitee tussen federatie en 
agglomeratie trokken we in twij fel, 
daar het ons niet mogelijk was een 
politieke macht te zien in een orgaan 
dat alleen adviezen en aanbevelingen 
kon geven omtrent technische proble
men die beide aanbelangen. 

Boykot 
van de traditionele partijen 
Waar de BSP het oorspronkelijk ont
werp op de randfederaties reeds sterk 
had afgetakeld voor het de Kamers 
bereikte, zagen we na de start van de 
randfederaties dezelfde boykot ver
der gaan, niet alleen door de BSP, 
doch ook door de PVV en vooral door 
de CVP. 
Nooit werden uitvoeringsbesluiten uit
gevaardigd voor de ruimtelijke orde
ning door de verschillende ministers 
van Binnenlandse Zaken CVan Elslan-
de, CVP, Close, BSP en Michel, PSC) 
alhoewel hierin juist de zogenaamde 
« gordel van smaragd » lag. 
Het CVP-wachtwoord dat de federa
ties zich alleen met taken van tech
nische aard moesten inlaten, werd 
stipt gevolgd want in onze federatie 
worden alle politieke moties of initia
tieven in de kiem gesmoord door voor
zitter Vergels (CVP] en CVP-fraktie-
leider De Keersmaeker, dit alhoewel 
de Brusselse agglomeratieraad nooit 
naliet politiek stelling te nemen door 
allerhande anti-Vlaamse moties. Met 
het gevolg dat men naar die agglome
ratieraad opkeek terwijl de randfede
raties meer en meer werden uitge
spuwd als overbodige organen, 
ledere vraag tot uitbreiding van het 

gebied van de randfederaties werd 
afgewezen. Onlangs nog toen de VU 
zich bij een beperkte vergadering op 
de zetel van Haviland uitsprak voor 
een opnemen van Merchtem en Op
wijk bij de Randfederatie Asse op 
voorwaarde dat alle gemeenten van 
Halle-Vilvoorde bij een federatie zou
den worden ingedeeld werd dit door 
de vertegenwoordigers van de tradi
tionele partijen afgewezen, omdat de 
frankofonen dit toch niet- zouden aan
vaarden. Dit was dan ook de hoofd
reden waarom de VU nadien de opna
me van Merchtem en Opwijk afwees 
Alhoewel de wet op de federaties in 
art 4 § 3 voorziet dat de gemeenten 
bepaalde bevoegdheden kunnen over
dragen naar de federatie, zien we dat 
geen enkele van al de burgemeesters 
dia deel uitmaken van de meerderheid 
ooit een initiatief in die zin namen. 
Op nationaal niveau was er ook het 
gebrek aan kordaatheid t o.v. de frans
taligen vanwege de eerste-minister en 
de CVP- en PVV-ministers, toen het 
ging over faciliteiten aan de fransta
ligen in de randfederaties. Evenals 
met het geval van de Schaarbeekse 
loketten werd het een pingpongspel 
waarbij voortdurend geschermd werd 
met de Vaste Taaikommissie en de 
Raad van State. 

Zoveelste toegeving 
aan de franstaligen 

De wet op de federaties liet alleen 
korrekties toe aan de grenzen van de 
federatie volgens Art 3 § 4 ingevolge 
eensluidend advies van de federatie-
raad. 
De federaties verliezen nu elke greep 
op de gemeenten met faciliteiten en 
het wordt veel gemakkelijker om ze 
bij Brussel in te lijven. 
De federaties konden nog bepaalde 
grondspekulaties en verfransende 
plannen tegenhouden in gemeenten 
met faciliteiten en sterk verf ranste 
gemeenten, doch dit element valt nu 
ook weg. 
Bepaalde bevoegdheden van de rand
federaties zullen nu overgedragen 
worden op organen die wel facilitei
ten zullen toestaan wat de federaties 
tot nu toe nog niet deden. 
De samenwerking van de CVP en VU 
in 3 van de 5 uitvoerende kolleges is 
een doorn in het oog van de PSC die 
deze invloed van de VU op de CVP 
vooral inzake ruimtelijke ordening zo 
vlug als mogelijk wilde ongedaan ma
ken. 
Deze afschaffing werd zonder twijfel 
opgeëist door de frankofonen (PSC-
PLP en FDF langs RW) in ruil 
voor het w e g v a l le_n van de 
korridorfusie Alsemberg-Beersel. Was 
het niet PSC-voorzitter Nothomb die 

het zeer duidelijk stelde . « De fusies 
in Brabant moeten gezien worden in 
het kader van een globaal verdrag ». 
Voor het opgeven van Alsemberg-
Beersel kreeg men de afschaffing van 
de randfederaties. Voor de regionalise
ring van het Gemeentefonds een ex
tra-toelage van 1,5 miljard aan de stad 
Brussel. 
Deze afschaffing nu gebeurt zonder 
twijfel even overhaastig als de op
richting van de randfederaties. Deze 
afschaffing is ook ondemokratisch, 
want er fs geen enkele uitspraak van 
de mandatarissen, noch van het be
trokken personeel dat nu moet over
geheveld worden naar een staats-
provinciale- of gemeentelijke dienst, 
wil men hen hetzelfde statuut geven 
als in de randfederaties (het statuut 
van de werknemers in de interkommu-
nales is minder gunstig !). 
Deze maatregel is eveneens onfair 
tegenover verschillende ambtenaren 
die van betrekking veranderden met de 
bedoeling iets te maken van deze gor
del van smaragd en die tot nu toe 
reeds heel wat ondankbaar werk 
moesten afhaspelen. 
De randfederaties moeten gaan, doch 
de •' Liberté du père de familie » en 
de agglomeratieraad blijven. Ook deze 
oneerlijkheid en diskriminatie tegen
over Vlaanderen nemen wij niet. 
Na de afschaffing zou men de volgen
de taken terug kunnen afvoeren naar. 
de gefusioneerde gemeenten. 

Wat nu 
met de federatietaken ? 

— De technische koordinatie van de 
politiediensten 
— het aannemen van de A.P.A.'s (al
gemene plannen van aanleg) 
— het adviseren van de B.PA.'s (bij
zondere plannen van aanleg) 
— de bouw- en verkavelingsverorde
ningen 
— het beveiligen van het leefmilieu 
Hier stellen zich geen problemen. 
Voor de volgende taken blijft het ech
ter een open vraag of men deze taken 
in de toekomst moet laten uitvoeren 
door de provinciale diensten of door 
de Interkommunale Haviland : 
— het ophalen en het verwerken van 
huisvuil en vuilnis 
— de brandweer 
— de dringende geneeskundige hulp
verlening 
— de waterbeheersing 
— het bezoldigd vervoer van personen 
— de ekonomische expansie 
Hier stellen zich echter heel wat pro
blemen vooral bij ons in Brabant. 
In de provinciale raad hebben we 
reeds 48 franstaligen t.o.v. 42 neder-
landstaligen, doch door de oppositie 

van het R.B.-R.W. komen de Vlamingen 
nog aan hun trekken. Wie zegt echter 
dat dit zo zal blijven nu er reeds de 
verzoening plaatsgreep tussen de libe
rale groepen. 
Er blijft dus steeds een kans bestaan 
dat na een van de volgende verkiezin
gen gans het frankofone kamp samen
spant (in Brussel zijn er reeds vol
doende PLP.ers en PSBers die samen
spannen met het FDF) en een volle
dige franstalige bestendige Deputatie 
kiest als voogdij-overheid over al de 
Vlaamse gemeenten van Vlaams-Bra-
bant. 
Ook een eventuele machtsuitbreiding 
van de Interkommunale Haviland moe
ten we betreuren, want het ondemo
kratisch karakter van deze Interkom
munale is voldoende bekend. 
De voogdij-overheid van de gemeen
ten deelt er de lakens uit en de leden 
van de algemene raad en de beheer-
raad zijn na hun aanduiding aan nie
mand meer rekenschap verschuldigd. 
In plaats van de federaties af te schaf
fen had men beter deze interkommu
nale opgedoekt en haar aktiviteiten, 
haar personeel en haar patrimonium 
overgedragen aan één grote randfede
ratie Halle-Vilvoorde met sterk uitge
breide bevoegdheden zoals ik onlangs 
voorstelde in een wetsvoorstel. 
Dan hadden we tenminste een gezonde 
koppeling gehad van initiatief aan de-
mokratische kontrole. 

Kompensaties 
voor Vlaanderen 
noodzakielijk 

Als partij kan de VU zich slechts ver
zoenen met de afschaffing van de 
randfederaties onder de volgende 
voorwaarden : 
— Afschaffing van de «Liberté du père 
de familie » 
— Afschaffing van de faciliteiten in 
het bestuurlijk arrondissement Halle-
Vilvoorde, m.a.w. in de 6 randgemeen
ten en in de gemeente Bever. 
— Afschaffing van de agglomeratie
raad zo er geen eentalige kandidaten
lijsten komen. 
— Fusie van de 19 Brusselse gemeen
te!]. 
— Afzonderlijk kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde. 
— Afzonderlijke provincie Vlaams-Bra-
bant. 
— Herziening van de wet op de inter-
kommunales om te komen tot meer 
demokratische inspraak. Ook zouden 
voogdijoverheden alleen een advise
rende rol en zeker geen besturende 
rol mogen spelen. 

dr. Jef Valkeniers 
VU-fraktieleider 

in de federatie Asse 
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De internationale vrouwenkonferentie, georganiseerd door 
de UNO, werd van 19 juni tot 2 juli te Mexico-City gehouden. 
Besprekingsthema's waren de gelijkheid tussen man en 
vrouw, de deelname van de vrouwen aan maatschappelijke 
evoluties en de inbreng van de vrouwen voor de wereldvrede. 
Zesduizend vertegenwoordigers uit 133 landen waren voor 
de happening samengekomen : onder hen duizend journalis
ten, tweeduizend UNO-vertegenwoordigers, heel wat man
nen. Het ging er heel officieel aan toe, op de twee konfe-
renties. Want je had konferentie èn konferentie : de «echte
en de «alternatieve», de «Convention» en de «Tribune». De 
deelneemsters aan de beide vergaderingen hielden weinig 
kontakt met elkaar, ze waren gescheiden meer nog door de 
kilometers dan door een bepaalde andere mentaliteit. 
De UNO institutionaliseert de kontestatie : bij elke door 
haar georganiseerd kongres richt ze tevens een tegen-ver
gadering in : dat zag je voor Leefmilieu te Stockholm en 
Bevolking te Boekarest. 
Waar ligt de kracht van officieel en georchestreerd protest ? 
Voor de « Tribune » waren vierduizend ingeschrevenen ; ook 
hier kon de volksvrouw moeilijk aan haar trekken komen : 
Mexicaanse werkneemsters trachtten haast tevergeefs be
langstelling te wekken voor het feit dat ze al jaren minder 
betaald worden dan hun mannelijke kollega's. De Tribune-
leden overhandigden een dikke map resoluties aan Melvi 
Seplla (de UNO-voorzitster voor het Internationaal Jaar van 
de Vrouw), die ze eerst in dank aanvaardde en ze dan de 
volgende dag aan de vergadering teruggaf met de mede
deling dat ze ermee niets kon aanvangen. 

DE VROUWENKONFERENTIE 
VAN MEXICO 
HET ONZICHTBARE WEB 
Je zag vrouwelijke ministers, maar ook mannelijke (Olof 
Palme, die een fel-opgemerkte toespraak hield), de vrouwe
lijke regeringsleiders verschenen op de proppen maar ook 
de echtgenoten van heren-regeerders lieten zich opmerken 
(zo de Egyptische Jihan Sadat en de Israëlische Lea Rabin) 
Een man, Kurt Waldheim, opende de konferentie, en een 
andere man, de Mexicaanse delegatieleider Pedro Paullade, 
werd voorzitter van de besprekingsvergaderingen Zo bleef 
op deze vrouwenspreekweken de traditie behouden : de 
heren der schepping hadden officieel het eerste woord. 
De Belgische delegatie was eveneens erg traditioneel samen
gesteld, met een sterk CVP-overwicht : in ieder geval was 
hier de strijdende vrouwenontvoogdingsbeweging uit den 
lande in de samenstelling van de afvaardiging niet terug te 
vinden. Weer speelde het recht van de politiek-sterkste de 
hoofdrol, en dat zal wel het geval geweest zijn voor de 
meeste delegaties. 
De vrouwenkonferentie is bovendien verzand in politieke 
tegenstellingen, heeft zich over allerlei wereldproblemen 
uitgesproken, waarbij het vrouwenvraagstuk als franje over
bleef. 
Een eerste bewijs van de verpolitisering van het geheel, zijn 
de toespraken als dusdanig : net zoals te Brussel kwamen 
alle delegatie-woordvoerders verklaren hoe ontvoogd de 
vrouwen in hun land wel zijn en dat dank zij de regering 
(« De Belgische (?) vrouw heeft in werkelijkheid gelijkheid 
gekregen » dixit Rika De Backer). 
Een tweede uiting was het doortrekken van de internationale 
problemen in de vergadering : toen de Israëlische Rabin op 
het spreekgestoelte kwam, verlieten vertegenwoordigers van 
veertig landen de zaal. Van het « zusterschap » bleef uitein
delijk weinig over 
De Westerse vertegenwoordigsters hadden in de UNO-zaak 
weinig in de pap te brokken : hun spreektijd kwam zo rond 
middernacht, als de meeste dames al uit het Plenum ver
dwenen waren ; de heersende UNO-verhoudingen overscha
duwden de onderlinge vriendschap. 
Er kwam een gedachtenkloof tot uiting tussen de vrouwen 
uit de ontwikkelingslanden en die van de industrie-mogend-
heden. Deze laatsten hadden het over een andere soort 
emancipatie dan hun zusters uit gebieden die nog worstelen 
met ondervoeding, overbevolking en armoede. 
De UNO-konferentie heeft de vrouwenbeweging een aantal 
illusies ontnomen, internationale vrouwensolidariteit bestaat 
maar tot op die hoogte dat de politiek der mannen het toe
laat. Maar ook deze beweging moeten we verzachten : want 
Eva maakt vandaag ook soms de politieke aktualiteit en voor 
dit abstrakte begrip laat ze de vrouwensolidariteit op het 
tweede plan. 
Helvi Sipila verklaarde dat een UNO-dokument de wetten 
van de landen niet kan veranderen en zette de vrouwelijke 
deelneemsters aan tot verder-strijden op eigen bodem. Zij 
vertrouwde op het « onzichtbare net » dat de konferentie te 
Mexico de vrouwen-deelneemsters had gespannen. 
Dit web is heel weinig tastbaar, heel broos en illustreert de 
machteloosheid van de UNO. 
Als de mannen, die elkaar regelmatig op het wereldforum 
« ontmoeten », stelselmatig de kontakten verbreken, hoe 
Houden dan de vrouwen na één konferentie erin slagen ? 
Wel heeft Mexico ons in één gedachte gesterj<t : vrouwen 
zijn niet anders dan mannen, niet beter, niet slechter ; kon
den we dat allen goed beseffen, dan bracht de «Convention» 
ons dan toch iets bij. 

Huguette De Bleecker 

DRIETALIG 

Al is het met de kulturele auto
nomie nog zeer armtierig ge
steld, toch komt ze hier en daar 
reeds 'tot uiting. Zo publiceert 
het « Bulletin van Vragen en 
Antwoorden » sinds een paar 
maanden vragen van parlements
leden uit de Oostkantons in het 
Duits (met Nederlandse en 
Franse vertaling ernaast). Nu 
hebben twee duitstalige parle
mentsleden in een brief aan mi
nister De Saeger geëist dat 
iroortaan de gebruiksaanwijzing 
raor farmaceutische produkten 
drietalig zou zijn. Reeds in 1373 
verzocht de algemene farmaceu
tische inspektie de invoerders 
en de producenten ook een 
duitstalige versie in de ge
bruiksaanwijzingen te voorzien. 

STEEDS DE ORDE 

VU-kamerlid Luk Van Steenkiste 
vroeg de minister van Justitie 
en Volksgezondheid wat ze on
dernomen hebben om te belet
ten dat een zwaar gekompromit-
teerd provinciaal voorzitter van 
de Orde der Geneesheren (o.a. 
behandeling van klachten iz ere
lonen tegen hem zelf, geklas
seerd zonder gevolg I) verder 
in funktie zou blijven en of de 
minister van VG de vele mis
drijven, vermeld in het bundel 
aan zijn kollega van Justitie of 
het parket heeft doorgespeeld, 
en zoniet, waarom niet ? 

« SCANDALEUX »... 

Te Middelkerke — aan de zgn. 
Vlaamse kust — werd de jaar
lijkse internationale taptoe ge
opend met de nationale liederen 
van de deelnemers : « God save 
the Oueen », « Deuischlland 
uber alles », « Marseillaise », 
enz. en de « Vlaamse Leeuw » 
voor ons land, door de muziek
kapel van de Luchtmacht, t.o.v. 
een 3.000 toehoorders. Ons na
tionaal' lied werd door de helft 
van de aanwezige militairen in 
de houding en met de militaire 
groet aanhoord, door de andere 
helft zonder groet. En door de 
(onvermijdelijk) minuskule groep 

frankofonen, die het « scanda-
leux » vonden. Dan speelde de 
kapel van de Binnenlandse 
Strijdkrachten de « Brabancon-
ne ». Daarmee was het « even
wicht » blijkl>aar hersteld. Beide 
liederen werden trouwens door 
het publiek toegejuicht. Naast 
de andere landsvlaggen wapper
de ook de Vlaamse Leeuw. 
Als volgend jaar de andere helft 
militairen eveneens groet en de 
frankofonen hun mond houden 
zal de federale blijdschap nog 
een stukje toenemen. Het geluk 
ware kompleet moesten de 
kusthandelaars minder Franse 
tralala verkopen. 

OOK GIJ BRUTUS ?... 

Senator Coppieters heeft de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
gevraagd wat er waar is van de 
(hardnekkige) geruchten als zou
den vice-goeverneur Cappuyns 
van Brabant en minister Van Els-

' lande destijds aan burgemeester 
Nols van Schaarbeek gunstig ad
vies overgemaakt hebben op 
diens voorstel, de thans over-
beruchte taalkundige scheiding 
van de lokettendienst op het 
Schaarbeekse gemeentehuis te 
mogen toepassen. We overdrij
ven zeker niet wanneer we stel
len dat zeer velen met grote be
langstelling wachten op hei ant
woord van de h. Michel. Men 
zou voor heel wat minder de 
oren spitsen ! 

VISSERIJ IN NOOD 

De zoveelste limietuitbreiding 
van de visserijzone rond IJsland 
(van 50 tot 200 mijl) dreigt de 
doodsteek te geven aan onze 
Ijslandvisserij, daar slechts één 
eenheid van deze vloot uitge
rust is om op hoogzee te vis
sen. Voegt men daarbij de kri-
sis in de traditionele (kust)vis-
serij en men begrijpt waarom 
er onder de ca. 25.000 mensen 
die in de visserij een bestaan 
vinden grote onrust heerst. De 
vraag mag gesteld worden of 
Buitenlandse Zaken en Land
bouw (in België behoort inder
daad de zeevisserij tot de be
voegdheid van het ministerie 
van Landbouw...) wel voldoende 
oog hebben voor dit probleem 
en zich inspannen bij de IJs-

landse regering, om het be
staande gunstregime voor Bel
gische treilers tot de nieuwe re
geling uit te breiden. Wie de 
inertie van beide departemen
ten kent als het om Vlaamse 
belangen gaat twijfelt... 

OORLOGSSCHADE 
EN REPRESSIE 

CVP en PVV beweren dat de ge
volgen van de repressie prak
tisch opgedoekt zijn. Niets is 
minder waar, op talrijke vlak
ken bestaan nog steeds wantoe
standen, voortvloeiend uit een 
blinde repressie. Zo o.a. wat de 
oorlogsschade betreft : zij die 
schade leden door de oorlog 
moesten meer dan tien jaar 
wachten op een voorschot, wat 
geenszins de erkenning van de 
gevraagde schadevergoeding in
hield. Nu blijkt dat men van erf
genamen van intussen overle
den rechthebbenden, dit voor
schot durft terugeisen omdat de 
betrokkene een tijdlang zijn bur
gerrechten verloor door een 
(volkomen arbitraire) inschrij
ving op de beruchte lijst der 
incivieken I 
Maar voor de Vanderpoortens 
en ks. zijn er « geen algemene 
maatregelen » nodig en werden 
via personalisering de gevolgen 
van de repressie « grotendeels 
weggewerkt ». 

OOSTDUtNKERKE 
PROTESTEERT 

Het gemeentebestuur van Oost-
Duinkerke (VU) past een origi
neel middel toe om te proteste
ren tegen de voorgenomen sa
menvoeging van deze gemeente 
met Koksijde : op zijn kosten 
stuurden 2.000 vakantiegangers 
een zichtkaart, met drie bereden 
garnaalvissers, aan premier Tin-
demans. Daarnaast organiseert 
het gemeentebestuur een wed
strijd onder de badgasten met 
als motto cc Oostduinkerke is an
ders ». Met een en ander wen
ste Oostduinkerke zijn strikt 
eigen profiel te onderstrepen. 
Of het protest de fusie-maniak
ken te Brussel tot betere ge
voelens zal stemmen moeten 
ive afwachten. 

De gelukkigen onder ons vieren in deze zonnige augustusmaand nog volop vakantie. Anderen zijn al
weer aan het werk en soms zodanig benomen, door de ernst van het leven, dat zij niet meer zien hoe 
mooi de natuur rondom hen wel lean zijn... 
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MEER 
BEVOEGDHEID 
Er werd een wetsvoorstel inge
diend om de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht om te vormen 
tot een administratief rechts-
kollege, bevoegd voor taalaan-
gelegenheden. Tot nog toe kan 
de VKT slechts de overheid of 
de rechtskolleges vragen, aan
gevochten administratieve han
delingen, bescheiden, benoe
mingen en bevorderingen, strij
dig met de taalwet, te vernieti
gen. Als rechtskollege zou de 
VKT dat wel kunnen. 
De VU heeft al sinds jaren op 
deze wijziging aangedrongen, 
want het is duidelijk dat de 
VKT tot op heden weinig kan 
bijdragen tot een echte taalvre-
de, vermits ze niet de minste 
beslissingsmacht heeft. Zoals 
zovele andere « initiatieven » 
van de kleurpartijen is het ook 
hier bij half en dus slecht werk 
gebleven. Het is zelfs zo dat 
juist deze onmacht premier Tin-
demans de mogelijkheid biedt 
in de zaak \ian de Schaarbeekse 
lokettenkwestie verstoppertje 
te spelen en zijn verantwoorde
lijkheid te ontvluchten. 

GEEN 
JACHTSEIZOEN 
In een hoofdartikel, gewijd aan 
het toerisme, vroeg « Sociaal 
Verweer » aan de politie en de 
overheid van onze toeristische 
centra de vakantietijd niet te 
verwarren met de opening van 
het jachtseizoen. Daarmee werd 
gezinspeeld op de overdreven 
strengheid bij het bekeuren van 
pekelzonden door de toeristen 
begaan. Het blad pleitte ook 
voor een verhoging met 10 km 
van de snelheidsbeperkingen 
(tot 130 km) en voor een poli
tiek van prijsverlaging voor de 
benzine, waarvan het verbruik 
dezer dagen door het toerisme 
snel stijgt. Een paar redelijke 
suggesties, die echter in de 
Wetstraat in dovemansoren val
len. 

NUTTIGE 
RANDFEDERATIES 
Officieel weten de Brabantse 
randfederaties nog niet, dat ze 
in 1976 hun matten moeten rol
len. Niettemin werken de fede-
ratiesekretarissen thans een ge
zamenlijk rapport uit over wat 
de randfederaties In de korte tijd 
van hun bestaan en ondanks ka
rig toegemeten bevoegdheden 
presteerden : een gelijkgescha
kelde en vlottere huisvuilopha-

ling ; verhoging en bundeling 
van de brandweerkorpsen waar
door deze voortaan veel efficiën
ter optreden ; ruimtelijke orde
ning : op 500 adviezen werd 
90% ervan onderschreven door 
de bevoegde staatssekretaris ; 
belangrijk werk inzake leefmilieu 
o.a. urbanisatie, reglement ge
luidshinder ; verbetering open
baar vervoer (uniform taxiver-
voer, betaling van het deficiet 
van belangrijke busverbindingen 
enz.). Een aantal gemeenten 
droeg trouwens bevoegdheden 
van zeer uiteenlopende aard (van 
welzijns- en gehandikaptenzorg 
naar koordinering van de kultu-
rele werking] aan de federatie 
over. 
Kortom de federaties leverden 
flink werk. Toch moeten ze ver
dwijnen omdat Tindemans-De-
clercq moeten dansen naar het 
pijpen van Périn en andere 
frankofone voogden. Voor als na 
staan CVP en PVV met de pink 
op een naad van hun broek voor 
hun Brussels-Waalse meesters 
Nothomb, Lagasse, Damseaux 
en ks... 

WAAROM ? 
Op woensdag 28 mei j l . verde
digde VU-sen. W. Jorissen zijn 
wetsvoorstel tot vermindering 
van 5 tot 2,5% voor de jaren 
vervroegd pensioen voor de 
zelfstandigen. Daar een loopbaan 
op 40 jaar en meer berekend 
wordt is 2,5% (1/40ste) logi
scher dan 5% (1/20ste). 
Dezelfde senator verdedigde nog 
twee andere wetsvoorstellen : 
afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen voor 
de gepensioneerden van vóór 
1975 (in tegenstelling met wat 
de regering liet verstaan is dit 
hatelijk onderzoek voor pensi
oengerechtigde zelfstandigen 
van vóór dit jaar niet afge
schaft) en gelijkschakeling van 
de kindervergoeding van het 
eerste kind af van de zelfstan
digen met die van de loontrek-
<enden. 

De drie voorstellen werden door 
de CVP, PVV en BSP verworpen. 
Het weekblad « Het Sociaal 
Verweer » stipte hierbij aan : 
« Waarom werden al deze rede
lijke voorstellen verworpen ? 
Alleen maar omdat zij van de 
VU uitgingen ? Daaraan kan ge
meten worden hoe kortzichtig 
tal van parlementsleden zijn en 
hoe ze zich met de zweep laten 
leiden om tegen voorstellen te 
stemmen waarvan ze inwendig 
weten dat ze goed zijn ». 
Dat zal deze partijen niet be
letten zich bij de volgende ver
kiezingen eens te meer als dé 
verdedigers der zelfstandigen uit 
te geven. Aan de zelfstandigen 
voortaan beter uit de ogen te 
kijken ! 

'H^ :tl' 

Met een volharding die vele « verburgerlijk
te )> flaminganten niet meer kunnen opbren
gen, zeker niet in de vakantietijd, blijven de 
jonge mensen van het Taalaktiekomitee (TAK) 
op de Schaarbeekse nagel kloppen. De 
Schaarbeekse Vlamingen hebben ze daardoor 

al flink een hart onder de riem gestoken. 
Sommigen hangen bij de doortocht der Tak-
kers ostentatief de leeuwevlag uit (foto bo
ven). De politie van Nols krijgt nog geregeld 
oprispingen van onversneden sadisme (foto 
onder). 

VOORUIT KAPSEIST 
De verjongde BSP-leiding (al
thans aan Vlaamse zijde waar Jos 
Van Eynde als BSP-medevoorzit-
ter door Willy Claes werd opge
volgd) valt blijkbaar de eerder 
vervelende opdracht ten deel, al
lerlei scheve toestanden In en 
Om de partij te moeten recht
trekken of althans pogingen daar
toe te doen. Na het gedwongen 
ontslag van de nationale partij-
sekretarls en een van de partij
bonzen wegens wanbeheer en 
misbruiken (o.a. in een organisme 
voor ontwikkelingshulp) en het 
vrijwillig aanvragen van een ge
rechtelijk onderzoek moet de 
BSP-leiding zich thans met de 
doodzieke socialistische pers in
laten. Er is al geruime tijd sprake 
van dat het dagblad « Vooruit » 
zal opgeslorpt worden door 
« Volksgazet ». Enkele maanden 
geleden kondigde de « Gazet » 
voor de zoveelste keer deze ope
ratie als zeer nabij aan, wat de 
krant een boze reaktie van Jos 
Van Eynde In « Volksgazet » 

bezorgde. Maar vorige zaterdag 
pakte het weekblad « Links » uit 
met een kanjer van een artikel, 
waarin allerlei tot nog toe min
der of niet bekende bijzonderhe
den over de toestand in de so
cialistische pers uit de doeken 
werden gedaan en waarbij vlak-
af werd te verstaan gegeven, dat 
het dagblad « Vooruit » binnen 
kort op de persen van « Volksga
zet » zou gedrukt worden. 

FUSIE : GEEN WONDERMIDDEL 

BSP-voorzitter Claes zou gezegd 
hebben ; « Het is een minuut 
voor twaalf. We staan voor het 
failliet, in sommige gevallen voor 
een frauduleus failliet » ! . . De 
nieuwe partijleider staat op het 
standpunt dat liever dan de twee 
Vlaamse socialistische dagbladen 
in het niet te zien verdwijnen, het 
beter is één van beide op te of
feren. Maar het precedent met 
o Le Peuple » (die naar het « Jour

nal de Charleroi » werd overge 
heveld) voorspelt niet veel goeds, 
vermits nu reeds in socialistische 
en in perskringen wordt vastge
steld, dat deze operatie een kom-
plete mislukking is geworden. De 
personeelsleden van « Vooruit » 
weten dat ook en voorspellen dat 
een Fusie VG-Vooruit niets zal 
oplossen : « Het is preces alsof 
men iemand met griep in bed 
stopt bij iemand met tyfus in de 
hoop dat beiden vlugger zullen 
genezen » zegt men te Gent waar 
men er verder op wijst dat « Voor
uit » slechts een verlies van 5 
miljoen in 1975 zal boeken, dank 
zij een zuinig beheer, terwijl het 
tekort bij « Volksgazet » tussen 
60 en 70 miljoen geschat wordt, 
omdat men er in de drukkerij 
« Excelsior » maar op los ge
ïnvesteerd heeft. Daardoor ech
ter beschikt men te Antwerpen 
over een modernere installatie 
dan te Gent en daarom moet 
Gent naar Antwerpen verhuizen 
en niet omgekeerd. De zuinig

heid wordt gestraft, de schulden-
makende modernisering wordt be
loond, aldus het personeel van 
« Vooruit ». 

JARENLANG WANBEHEER 

In het artikel worden de BSP-
bonzen niet gespaard : « De dra
matische toestand van de socia
listische pers vandaag is voor elk 
ingewijde een direkt gevolg van 
het jarenlange wanbeheer op elk 
denkbaar vlak. De socialistische 
bladen worden beheerd door men
sen, die volslagen onbekwaam 
zijn, een dagbladbedrijf te leiden 
en die zich bovendien op alle 
mogelijke momenten vergrijpen 
aan het redaktioneel beleid. Die 
menen dat de krant hun persoon
lijke eigendom is en gebruikt, mis
bruikt mag worden voor persoon
lijke doeleinden » aldus « Links ». 
Duidelijkheidshalve stipt steller 
aan, het hier niet over het kader
personeel te hebben doch over de 

Raad van Beheer van « Vooruit «, 
samengesteld door de vier tak
ken van de Gemeenschappelijke 
Aktie. In ieder geval : voor ex-
minister Anseele en voor ex-ko-
voorzitter Van Eynde een weinig 
vleiende diagnose. 
« Links » besluit deze Philipicca 
met een pleidooi voor nieuwe 
mensen, voor mensen van het 
vak, die zin hebben voor het kom 
merciele (een fusie alleen zal de 
verkoop niet doen stijgen !), voor 
mensen met vrijheid van hande
len, kortom voor praktijken die in 
de partikuliere sektor normaal 
zijn ! Dat « Links » met dit plei
dooi tegen de eigen principes 
van de kollektivisering ingaat la
ten we hier liever buiten beschou
wing. De nakende dood van 
« Vooruit » stemt ons hoege
naamd niet blij, integendeel, de 
diversiteit van de pers in dit 
land krijgt weer een l<lap en 
straks staan er weer mensen op 
straat, terwijl de knoeiers en on-
bekwamen blijven ! 
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BETREFT NOLSVILLE... 

In verband met het arrest van 
het Hof van Verbreking inzake 
Flor Grammens en de reaktie 
van de heer De Kerpel, verzoek 
ik U namens het Taal Aktie Komi-
tee om bekendmaking van de vol
gende opmerkingen : 
r zowel de Heer Prokureur Gene
raal Lenaerts als het Hof stellen, 
dat de lokettenregeling door een 
bevoegde overheid werd inge
voerd, namelijk de gemeente 
Schaarbeek. 
Dit is flagrant onjuist. 
Immers, noch de gemeenteraad 
noch het Schepenkollege van 
Schaarbeek hebben daaromtrent 
een beslissing getroffen ; ner
gens kan een spoor van beraad
slaging en/of beslissing daarom
trent worden teruggevonden in 
de verslagen of notulen van de 
gemeente Schaarbeek, 
in werkelijkheid werd deze onbe
schofte vorm van apartheid ge
woonweg ingevoerd op initiatief 
van FDF-schepen Lambert, een 
verfranste Vlaming uit Vilvoorde, 
met medeweten en medeplichtig
heid van Nols. 

Aangezien de bevoegde over
heid — de gemeente Schaarbeek 
dus — nooit een beslissing over 
de loketten nam, zijn die loket
ten niet alleen onwettig, maar 
werden zij zelfs NIET door een 
bevoegde overheid ingevoerd ; 
daaruit volgt dat de klacht van 
Flor Grammens WEL ontvankelijk 
diende te worden verklaard. 
2' Inmiddels betoogt TAK iedere 
week op zaterdag verder tegen 
deze onwettigheid. TAK is ech
ter de eerste organisatie die het 
probleem ten gronde heeft aan
gepakt : tot op vandaag hebben 
reeds 34 Schaarbekenaren, op 
ons verzoek, klacht neergelegd 
bij de Raad van State, tegen deze 
lokettenregeling. Deze mensen 
brengen de moed op, die gemeen
teraadslid en volksvertegenwoor
diger De Kerpel steeds ontbro
ken heeft, het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel e.a. 
hebben dhr De Kerpel maanden
lang gevraagd om één enkele 
klacht — maar die is er nooit ge
komen. 

Alle dank en hulde dus aan de 
34 (er komen er nog !) uit 
Schaarbeek — de F̂ aad van State 
kan nu wel niet anders dan reke
ning houden met het advies van 
prokureur-generaal Lenaerts en 
het arrest van 22.7.75. 

Met oprechte hoogachting, 
P. De Pauw, Voorzitter TAK,. 

MOZAMBIQUE 

Graag enkele bedenkingen in 
verband met het artikel •• Vrij 
Mozambique » (« Wij » - 17 juli). 
Wanneer men weet dat heden 
n: de helft van Mozambique's 
inkomsten uit Z.-Afrika komen 
(transithandel, elektriciteit van 
Cabora Bassa, toerisme, gastar
beid), terwijl dit laatste land 
over alternatieven beschikt (of 
er in de nabije toekomst zal over 
beschikken), kan men afleiden 
wie bij een eventuele breuk 
vooral de gebroken potten zal 
moeten betalen Temeer daar 
Z.-Afrika voor amper 8 % van C 
Bassa afhankelijk is (en niet 
60 % zoals U schreef ; wel 
neemt Z.-Afrika 60 % van de 
energie van G. Bassa af). Bo
vendien zal Z.-Afrika het, bij af
werking van het Drakensbergpro-
jekt (tegen 1980) zelfs zonder C. 
Bassa kunnen stellen. Na de be
slissing van Malawi in '74 de 
gastarbeid naar Z.-Afrika te blok
keren, IS men het in Z.-Afrika 
mijnen gaan zoeken in meer me
chanisatie en vooral, door een 
politiek van hogere lonen, in re
krutering in eigen land. Midden 
dit jaar kwamen 30 % der (zwar
te) mijnarbeiders aldus uit Zuid-

Afrika zelf (1974 : + 25 %) en 
de Kamer van Mijnwezen rekent 
op 50 % voor eind '76. Tenslotte 
is tegen 1976 de nieuwe haven 
Richardsbaai in Natal klaar, wat 
een oplossing geeft voor de hui
dige overbelasting in andere Zuid-
Afrikaanse havens. 
Voor mij is de Zuidafrikaanse de-
tentepolitiek allerminst dubbel
zinnig : het is een politiek die 
er in de eerste plaats op gericl>t 
is het voortbestaan van de blan
ke natie veilig te stellen in ruil 
voor ekonomische voordelen, een 
oplossing van de kwesties Rho-
desië en Zuidwest-Afrika en in 
Zuid-Afrika zelf, een rechtvaardi
ge oplossing mits behoud al
thans van de identiteit ~ en het 
zelfbeschikkingsrecht der diver
se bevolkingsgroepen. 

J.V.A., Brussel 

HET STAATSWEZEN 
FEDERALISEREN 

Bravo, senator Van Haegendoren, 
voor uw overduidelijke cijfers in
zake toelagen door de ASLK 
(« Wij », 19 juni) waaruit eens te 
meer blijkt dat slechts 35,8 % 
van uit « Nolsville » naar Vlaan
deren terugvloeit ; hoewel deze 
staat drijft op 70 % Vlaamse gel
den welke via belastingen en 
spaargelden naar la capitale wor
den gezogen. 
U en ik, en velen in den lande, 
kennen deze georganiseerde dief
stal ten nadele van Vlaanderen... 
en toch laten wij begaan. Bij 
onstentenis van enig verweer 
zijn de dieven terecht de mening 
toegedaan dat zij ongestraft mor
gen en overmorgen én tot in 
lengte van dagen met hun plun
dering verder kunnen gaan. 
En toch is het doodeenvoudig 
hier definitief een einde aan te 
maken. 

Het volstaat, onder dreiging met 
spaarstop richting Brussel, de 
onmiddellijke opdeling te eisen 
in TWEE (geen drie I) autonome 
landszetels ,te Namur en te 
Gent (of elders in Zuid en Noord) 
van de overheidsgeldzuigers als 
daar zijn : Gemeentekrediet, 
NMKN, ASLK, Landbouwkrediet 
en Beroepskrediet. Op slag zien 
wij het gebeuren dat een « Libre 
Belgique » aan alle FDF-ers (Nols 
inkluis) de levieten leest « par-
ceque... on a besoin de l'épargne 
flamand ». 

Deze federalisering van het 
spaarwezen heeft alleen maar 
voordelen. Immers elkeen weet 
dat Brussel moet verslanken, ook 
om eigen bestwil. Bovendien zou
den heel wat minder pendeltrei-
nen verliesrijden en zou een flink 
aantal kaderpersoneel van de 
franstalige personeelsrollen te
rug woonst kiezen in eigen taai
streek, wat de tanende Waalse 
ekonomie zou ten goede komen, 
tot opluchting ook van burge
meester Soens en kollegas. Wel
licht zouden dan ook onze poli-
tiekers eindelijk komaf maken 
met het wetsvoorstel Philippart. 
In dit verband ook nog even terug
denken aan een paar andere re
cente wapenfeiten : 

— Gemeentekrediet leent + 800 
miljoen aan het inmiddels faljiete 
Manhattancenter. Hoeveel Vlaam
se miljoenen gingen hier verlo
ren ? 
— Spaarkas weert 107 Vlamin
gen, gelezen in « Gazet van Ant
werpen ». 
Brave Vlaamse spaarder., hoe
lang nog ? Diefstal aanklagen is 
goed. Diefstal beletten is beter. 
Daarom onmiddellijk federalise
ring van overheidsgeldzuigers ! 
Daarna kunnen de Brusselse 
grootbanken worden aangepakt. 
Uit een studie van de ASLHC, in 
•< GVA » verschenen, blijkt dat 
op een totaal van 1010 verkoops-
punten de Generale Bank er 580 
in Vlaanderen telt en slechts 330 
in Wallonië en 100 te Brussel 
Voor de Bank van Brussel zijn er 
op 990 in Vlaanderen 530, in Wal
lonië 380 en te Brussel 80. Aan 
deze banken kan de vraag wor
den gesteld of het nog langer 
opgaat dat een Vlaming — pour 

sauver la face — in de beheer-
raad een miljoenenwedde mag 
verdienen ? 
Geen cent meer naar Nolsville I 
Flandria fara da se I 

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE 
TOELAGE (SPT) 

In een lezersbrief, verschenen op 
3 dezer, hekelt S.W. uit Molen-
stede het getalm met de SPT en 
vraagt als slot : « En wat gaat de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen nu zeggen, na haar barnum-
reklame, welke men daar maakte 
voor de SPT » ? 
Ik begrijp dat deze lezer(es) zich 
ergert aan de weinig doortasten
de houding van de meerderheids
partijen terzake en ook dat h i j / 
zij als konsekwentie een afstraf
fende houding verwacht vanwege 
voornoemde Bond, die toch de 
SPT-idee aan het rollen bracht. 
Wat deze laatste betreft, moge • 
hij toch geen overijlde uitroepen 
slaken. 
Een afvaardiging van de Bond is, 
blijkens een perskommunikee 
van de BGJG dd. 10 juli, bij 
staatssekretaris Geens gaan aan
dringen opdat « voor dit punt, 
dat trouwens als een prioriteits-

punt in de Regeringsverklaring 
werd opgenomen, een afzonder
lijke post op de begroting 1976 
zou worden voorzien ». 
Dit is weliswaar brave, diploma
tieke taai en men kan van me
ning zijn dat een hardere hou
ding betere resultaten oplevert. 
Voor hardere taal moge ik hem 
— en allen die er zo over den
ken -— verwijzen naar de arti
kelen « geen spt in 1975 » en 
« het ogenblik is niet geschikt », 
in het BGJG-blad « De Bond », 
verschenen op respektievelijk 27 
juni en 16 mei II. 

C.v.d.B., Brussel 

NOG EEN OLIEVLEK 

Is Brussel wel de enige olievlek 
voor de Vlamingen in ons land ? 
Ik ben zo juist terug van een 
vakantie te Coxyde of nee, wacht 
even, de inboorlingen van de 
Westhoek spreken ook van Kok-
sijde ! 
Het is om als Vlaming alle moed 
in de schoenen te voelen zinken ! 
Ik heb de indruk dat een ontmoe
ting met een echte Vlaming aan 
onze kust even zeldzaam moet 
zijn als in Rusland of Japan. 

Alles en iedereen is er fransta-
lig of doet toch alsof ! 
Eveneens voorstander van de 
leuze « geen Vlaams, geen cen
ten », heb ik halsstarrig in alle 
winkels onze moedertaal gebruikt 
om mijn wensen kenbaar te ma
ken. Het was echter pijnlijk vast 
te stellen dat ik niet alleen auto
matisch in het Frans werd aan
gesproken doch, ondanks mijn 
gesproken Nederlands, verder in 
de taal van Molière werd bediend 
en dit dan door mensen van de 
Westhoek die onder elkaar West
vlaams praatten I Het was 
slechts nadat ik met nadruk het 
Nederlands bleef gebruiken dat 
vele winkeliers, blijkbaar sterk 
verwonderd over dergelijk aan
dringen, zich bij het verlaten van 
de winkel herpakten zodat het 
1 merci monsieur » vlug werd 
vervangen door « dank U ». 
De situatie is zo erg dat men zich 
werkelijk onbehaaglijk voelt. Men 
zou zich best ergens in Frankrijk 
kunnen wanen. Gelukkig kon ik 
herademen bij de vaststelling dat 
de mensen van TAK te Koksijde 
wel zeer bedrijvig waren geweest 
want op talloze verkoop- en ver-
huurborden was de franstalige 
tekst, meestal samen met de 
naam van het kantoor, met gulle 
hand en brede verfkwast door
gehaald. 

C.W., Tienen 

De mooiste stunt die de Uilenspiegels van het Taalal<tiekomitee in de maand luli uithaalden, was onge
twijfeld de versiering van het Schaarbeekse gemeentehuis met de leeuwevlag. Uitgerekend op 11 juli. 

BEKWAAMHEID EN VOORNAAMHEID 

KANTOORWERK VERZEKERD 

INSTITUUT P. VERMEIR 
Tel. 053-21.05.16 
Tel. 052-21.15.'i4 
Tel. 056-21.20.61 
Tel. 051-20.37.20 

AALST, Dirk Martensstraat 58 
DENDERMONDE, De Bruynlaan 1-3 
KORTRIJK, Gentsesteenweg 37 
ROESELARE, H. Consciencestraat 
De BESTE en MODERNSTE PRIVESCHOLEN van VLAANDEREN 

Grote specialisatie : BESTUURSSEKRETARIAAT 
Waar werken onze oudleerlingen ? 
MINISTERIES - BANKEN - PARASTATALE INSTELLINGEN 

VERZEKERINGEN - bij NOTARISSEN en ADVOKATEN 
HANDLSONDERNEMINGEN - KANTOREN 

WAT OMVAT BESTUURSSEKRETARIAAT ? 
Daktilo (op de modernste machines, elektrische - diktafoons) ; 
Steno (4 ta len) ; Handelsbriefwisseling in verschillende ta len; 
Boekihouden (van algemene noties tot specialisatie). 
Andere vakken zijn uitgesloten. 

VOOR WIE ? 
1. Voor wie na zes jaar middelbaar nog één jaar grondige kantoorspecialisatie wenst te doen; 
2. Voor wie na drie jaar secundair onderwijs in sneltempo kantoorwerk wi l verrichten ; 
3. Voor wie van richting wi l veranderen ; 
4. Voor wie met bepaalde vakken moeilijkheden heeft. 
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN : Alle dagen van augustus (uitgenomen niet werkende dagen) van 
9u30 tot 12 uur en van 14u30 tot 17 uur. 
DE DIREKTEUR KOMT OP VERZOEK AAN HUIS. - Aanvang van de lessen : vrijdag 5 september 1975. 
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WIJ in D€ lOK^tiK 

ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENTELE -
WERKING : 

Onze arrondissementele raads
leden noteren nu reeds de- vol 
gende data ivm de "verkiezingen 
op arrondissementeel vlalc": 

• Vrijdag 12 sepember 75: Koop 
tatie bi] de Arrondissementele 
Raad. 

-Vrijdag 19 september: Arron-
dissementsbestuur. 

-Vrijdag 26 september: Arron
dissementele Afgevaardigde 
Partijraad. 

Deze drie verkiezingen grijpen 
plaats, telkens in lokaal 'Trefpunt, 
Turnhoutsebaan, 28 • Deurne. Alle 
arrondissementsraadsleden ont
vangen hieromtrent persoonlijk 
nog de nodige onderrichtingen. 

SOC. DIENSTBETOON 
Gedurende de vakantiemaanden 

Juli en augustus dienen wi j . af te 
zien van het normale dienstbe-
toonkalender. Voor dringende aan. 
gelegenheden is het geraadzaam 
rechtstreeks kontakt op te ne
men met één onzer parlementai
ren. De zitdagen nemen terug 
een normale aanvang vanaf 1 
september 1975. 
WIM MAES-HERDENKING 

Zondag 5 oktober e.k., herden
king in 'VTB-zaal (lOu), St-Jacobs-
markt te Antwerpen. Te 9u h. mis. 
Vanaf 14u30 bloemenhulde aan het 
graf van VJ\m, op de begraafplaats 
te Brasschaat. 

BORGERHOUT 
DIENSTBETOON 
Hier de juiste uren en dagen voor 
afspraak met onze schepenen : 
Bert Verbeelen, J. Posenaertstr. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogeis Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegiier Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

37, tel. 35.57.08, Adm. Centrum, 
Moorkensplein 19 : maandag en 
woensdag, 14-17u, dinsdag eft 
donderdag, 11-12u30, vrijdag 10-
12u30 en op afspraak ; Dirk Stap-
paers, Bikschotelaan 246, tel. 
21.39.97, Adm. Centrum, maan
dag 13u30-15u, woensdag 8u30-
10u30 en 14-17u, donderdag lOu-
12u30 en 14-17u, vrijdag 8u30-10u 
en 13u30-16u en op afspraak. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lokaal : Trefpunt. 

ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

iedere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 

GROTE TOMBOLA 
Voor uitbreiding Vlaams Kultu-

reel Centrum ; Trefpunt. Loten 
van BF. 1, 10, 50, 100, 200 en 500. 
Trekking op 31.10.75, in het lo
kaal. Prijzen o.a. Reis naar Tene-
rife, kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, 
koelkast, enz. Steun ons. 

De winnende nummers ver
schijnen in « Wij ». 

EDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Onze gemeenteraadsleden : Lu-
do Van Huffelen, Drie Eikenstr. 
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 ; Hilde Dewit-Ja-
cobs, Jan de Sadeleersst. 16 ; 
Miei Claessens, Opstal 37. 

HERENTHOUT 

HERDENKING 
OUD-SENATOR 
VAN DIEREN 

Dit jaar zal het dertig jaar ge
leden zijn dat senator Edmond 
Van Dieren zijn • gerechte
lijke ronde » van België on
dernam. 
In 1947 schreef de Antwerpse 
advokaat, Jan Valvekens, te
vens voorzitter van de CVP-
Antwerpen, dat het proces 
Van Dieren — toen aan de 
gang — één van de zwartste 
bladzijden van de repressie 
was. 
De latere prokureur-generaal, 
Ganshof van der Meersch, zal 
alle middelen gebruiken om 
Van Dieren te kraken. 
In 1960 nog, op 80-jarige leef
ti jd, sprak Edmond Van Die
ren op de IJzerbedevaart én 
op de 11-juliviering, te Herent
hout, waar hij een deel van 
zijn jeugd had doorgebracht. 
Op 31 OOGST 1975 wordt deze 
verdienstelijke, moedige en 
vooral trouwe Vlaming her
dacht, in de Kempen, waar hij 
20 jaar aanvoerder was van 
de Vlaamse nationalisten. 
Programma van de herdenking: 
Herenthout : 14 uur : Mis met 
kanselrede en met het St.-Lut-
gardiskoor van Herenthout. 
15.30 uur : Akademische zit
ting. Mter Borginon : « De 
personaliteit Van Dieren ». 
Louis de Lentdecker : « Het 
proces Van Dieren ». 17 uur : 
Receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Herent
hout. Kempische fanfares spe
len I 

Onze afgevaardigden bij de 
KOO : dr. Van Deun, Bonniverlei 
44 ; Paul Wijns, Te Nijverdonck-
laan 51. 

VNSE 
Voor alle aktiviteiten, ingericht 

door de Vlaams Nationale Stich
ting Edegem, raadpleeg het «Eike
blad» of de aankondigingen :n 
Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128. 

KONTICH 
TAK 

Wie, 's zaterdags tijdens het 
verlof, erbij wil zijn te Schaar
beek, neemt kontakt met Erik en 
Greet Bogaerts, tel. 57.46.93. 

VVVG 
Om aan de wens van veel van 

onze gepensioneerden te voldoen 
zal men in de toekomst om de 
14 dagen vergaderen. Bijeenkomst 
telkens donderdags in het pavil-
joentje van Altena : 17 en 31 
juli, 14 en 28 augustus. 

STUDIEDAGEN 
Onze afdeling organiseert stu

diedagen « gemeenteraadsverkie
zingen » op vrijdagavond 12 en 
zaterdag 13 september. Houdt 
deze dagen vrij ! 

tnwalter Wmaes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel . 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huweliil( - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden of wenst 
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel 
niet langer, maar neem kontakt 
met één van onze mandatarissen, 
zij zijn graag bereid u te helpen. 

Schepen Toon Dewachter, te l . 
45.65.59 of 45.24.38 ; KOO-Voor-
zitter Leo Michielsen, telefoon : 
45 55.90 ; Gemeenteraadslid Luk 
Droogmans, tel. 45.51.81 ; Ge
meenteraadslid Jan Poels, tel. : 
45 51 71 ; KOO-Raadslid Omer 
Stevens, tel. 45.25.17. 

Ook op de volgende nummers 
kunt u terecht : Afd. voorzitter 
Urbaan Dubois, tel. 45.70.27 ; 
Soc. dienstbetoon Mare Hen-
drickx, tel. 45.88.27 ; Sekretariaat 
46.02.79. 

Bovendien kunt u schepen De-
wachter bereiken op het gemeen
tehuis, elke maandag tussen 14 
en 17 u. en KOO-voorzitter Leo 
Michielsen op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr., elke 
dinsdag en vrijdag eveneens tus

sen 14 en 17 u. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DELANCLESTRAAT 2-14 — NIEL 

is wegens jaarlijkse yakantie 

GESLOTEN 
tot 18 augustus 

MERKSEM-KERMIS 

Traditiegetrouw openen wij 
Merksem-Kermis met een op
tocht door de gemeente, met 
« De Groene Kapel •• op kop, op 
zaterdag 30 augustus e.k. We 
verzamelen " aan Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 14 u. 

Alle leden en sympatisanten 
worden hierbij vriendelijk uitge
nodigd samen met ons op te 
stappen. 

Na de optocht is er dan nog 
gelegenheid om een bezoek te 
brengen aan de Kunst- en Werk-
tentoonstelling, ingericht door de 
Vlaamse Kring Groeninghe, in de 
gemeentelijke Meisjesschool van 
de Borrewaterstraat, die te 15 u. 
wordt geopend en waar te 20 u. 
Jozef Verijke een reeks dia's zal 
vertonen over de werken van 
kunstschilder Alfred Ost, met toe
lichting over het werk van deze 
kunstenaar. Deze reeks wordt 
eveneens vertoond op zondag 31 
augustus te 16 u. - 18 u. en 20 u. 
De tentoonstelling blijft nog toe
gankelijk op 1 en 2 september 
vanaf 15 u. 

VU-AFDELINGS-

AKTIVITEITEN 

Woensdag 20 aug. vergadert 
het afdelingsbestuur. Beide bij
eenkomsten vinden zoals steeds 
plaats in ons Kontaktcentrum, 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, 
1e verdiep te 20,30 u. 

ONS EIGEN PARTIJLOKAAL 

Onze kaderleden zijn druk 
doende om in deze (ondankbare) 
vakantietijd het nodige geld bij
een te krijgen. 

Maar... wij hebben niet alleen 
geld vandoen. Ook helpers, om 
vanaf september méé te helpen 
aan de hersteliings- en aanpas-
singswerken. Als u één van die 
•• gratis voor niksers » zijt, die 
méé willen helpen knoeien met 
mortel, planken, nagels en ande
re onhandelbare en tegenwerken
de grond- en andere stoffen, 
geef dan een seintje aan ons se
kretariaat, Welkofnstraat 116. 

Een geparfumeerd inschrijvings
formulier met gouden Parker ligt 
er klaar om uw naam en adres 
te noteren. 

Dank bij voorbaat. 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

NIJLEN 
NIEUWE REGELING 
DIENSTBETOON 
1. OP ZATERDAGEN : 

eerste zaterdag van de maand ; 

— gemeenteraadslid Walter Caet-
hoven, van 10 tot 11.15 u. 
— volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, van 11.30 u. tot 12 u. 

tweede zaterdag van de maand : 
— burgemeester Lode van Des-
sel, van 10 tot 12 u. 

derde zaterdag van de maand : 
— schepen Louis Kegelaers, van 
10 tot 11 u. 

vierde zaterdag van de maand : 
— mevrouw Mit Walraven - Van 
Looy, KOO-lid, van 10 tot 11 u. 
— de h. Herman Cools, van 11 
tot 12 u. 

vijfde zaterdag van de maand : 
— raadslid Achiel Van Tendeloo, 
van 10 tot 11 u. 

Verder steeds dienstbetoon op 
afspraak bij onze mandarissen 
thuis. 
2. OP MAANDAGEN ('s avonds) 
derde maandag van de maand : 
— senator Wim Jorissen, van 
20.30 u. tot 21.30 u. 

vierde maandag van de maand : 
— senator Edgard Bouwens, van 
19.30 u. tot 20.30 u. 

Aanpassingen omwille van de 
verlofperiode zullen geafficheerd 
worden in lokaal Tak Lier. 

De zitdagen gaan steeds door 
in lokaal Tak Lier, Kerkplein te 
Nijlen. 

GEVRAAGD : 
Uitbater voor café met zaal. 
Gelegen in het centrum van 
Mol. Inlichtingen : telefoon : 
(014)31.47.79. 

BRABANT 
SCHAARBEEK 
KLACHT TEGEN NOLS 

Enkele tientallen Schaarbekena
ren dienden een klacht in tegen 
FDF-burgemeester Nols. Doch dit 
is niet voldoende, wij willen er 
meer. Geef vlug je naam op of 
vraag nadere inlichtingen aan Jan 
Vermeulen, Zenobe Grammelaan 
87. Schaarbeek (241.04.07). 

ZELLIK 
HOPDUVELFEESTEN 

In de loop van de maand sep
tember gaan in Asse de Hopdu-
velfeesteh door. Alle gemeenten 
die tot de federatie behoren zul
len hun steentje bijbrengen om 
die feestelijkheden volledig te 
doen slagen. Ook Zellik staat voor 

iets in, nl voor een praalwagen, 
die ontworpen is door onze vriend 
Roger Van Ransbeeck. Die praal
wagen komt er echter niet zonder 
uw aller steun, aan materialen of 
dergelijke. Mogen wij u vragen, 
zo u iets te bieden hebt, onze 
vriend te kontakteren op zijn 
adres, Kerklaan 80. 

LEUVEN (Arr.) 

VLAAMSE NACHT VAN HET 
ARR. LEUVEN 

Het staat nu helemaal vast: de 
Vlaamse nacht van het arr. Leu
ven (alias ons arr. VU-dansfeest) 
gaat dit jaar door in de Salons 
Georges te Leuven op zaterdag 
11 oktober. Bij deze gelegenheid 

zal één van de beste dansorkesten 
in Vlaanderen de avond muzikaal 
begeleiden, nl. Peter Osteyn en 
zijn formatie. Het wordt beslist 
de moeite waard. Over enkele da
gen start de kaartenverkoop reeds 
(inderdaad : ook tijdens de grote 
vakantie is het mogelijk kaarten 
te verkopen). Nu reeds vragen 
wij aan de afdelingen om prijzen 
te verzamelen voor de reuze tom
bola, welke ieder jaar weer ons 
arr. bal siert. Alle informatie kan 
u verkrijgen bij de arr. feestkom-
missie. Kontaktadressen : Jef De 
Meyer P., Poulletl. 11, Heverlee, 
tel. 016/23.35.58 ; André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kes-
sel-Lo, tel. 016/25.20.14 ; Willy 
Somers, Klappijstr. 55, Molenste-
de, tel. 013/33.26.69. 

MOLENSTEDE 

VAKANTIEPROPAGANDA 
Niets weerhoudt onze militan

ten ervan, om ook tijdens de va
kantiemaanden aan propaganda te 
doen. Gelieve daarover dan even 

V I K I N G 
met zijn burelen te Antwerpen, 
Diepestraat, 71-031-31.81.98 ; 
Gent, Kon. Elisabethlaan, tel. : 
46-091-21.21.80 ; Waasmunster, 
Gr. Baan 12, tel. 031-31.81.98 
is nu ook in 't hartje van 
Brussel. 
. WIJ » en zijn lezers verheu
gen zich daarop en geven daar 
Viking een ferme kans. 
Reisbureau - alle reizen, reser
veringen, biljettten, en eigen 
programma's : jeugd-, studie-, 
sport-, groeps- en familiereizen. 
Onafhankelijk, jarenlange erva
ring, dienstvaardig. 
Het is er voor U, inwoners van 
Brabant en Brussel. 

kontakt te nemen met de arr. 
verantw. voor prop. : Willy So
mers, Klappijstr. 55, Molenstede, 
tel. 013/33.26.69. 

SCHERPENHEUVEL 
DIENSTBETOON 

Heeft men problemen Inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 
neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom I 

WILSELE-HOLSBEEK 
BAL 

Op zaterdag 18 oktober heeft 
het bal plaats in de parochiezaal 
van St-Martinus te Wilsele. 

FEDERATIE HALLE 
Het Dosfelinstituut richt een 

kursus in : • Voorbereiding ge
meenteraadsverkiezing », In het 
Kultureel Centrum • Destelhei-
de », Dworp. 

20 en 27 september, 11 en 18 
oktober, telkens van 9.30 tot 
12.30 uur. 
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LIMBURG 
BREE (Kanton) 

DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

Wegens verlofperiode Is dit 
dienstbetoon opgeschort van 25 
juli tot 19 augustus. 

GENK 

LEDENSAMENKOMST 

Het traditionele jaarlijkse leden-
feest zal ditmaal plaatsvinden op 
zondag 21 september bij Jef 
Olaerts te Zutendaal. Dit Breughe-
iiaanse feest zal dit jaar nog rui
mere afmetingen en belangstel
ling kennen gezien tegelijkertijd 
een verbroederingsdag met de af
deling Ertvelde uit Oost-Vlaande-
ren georganiseerd wordt. Hou de
ze datum van nu af vri j. 

BAL VAN DE GENKSE 
VU-PARLEMENTAIREN 

Zaterdag 25 oktober organiseert 
de afd. Genk het bal van sen. 
Vandekerckhove en volksvert. 
Olaerts in de feestzaal van het 
centrum Bethanië. Wij rekenen 
op een ruime belangstelling ook 
uit de andere Limburgse afdelin
gen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUURS-
VERKIEZINGEN 

De arr. bestuurverkiezingen zul
len voor Tongeren-Maaseik plaats 
hebben op vrijdag 26 september 
a.s. Met het oog hierop zullen in 
het begin van de maand septem
ber richtlijnen aan de leden van 
de arr. raad worden overgemaakt. 
Het is uiteraard van belang dat 

de afdelingen, die nog geen be-
stuursverkiezingen hebben geor
ganiseerd, hiertoe overgaan ten 
laatste in de eerste weken van 
september. 

DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Om vakantieredenen worden de 
zittingen voor soc. dienstbetoon 
van volksvert. E. Raskin geduren
de de maand augustus geschorst. 

VOERSTREEK 

Het Vlaamse verenigingsleven 
is niet dood in de Voerstreek I 
Integendeel, dank zij een bunde
ling van alle Vlaamsvoelende 
krachten treden zij sterker op^de 
voorgrond dan ooit tevoren. Van 
buiten uit hebben zij echter 

steun nodig, uw daadwerkelijke 
steun. Daarom Vlamingen, bezoek 
de Voerstreek. Maak een week
end-trip naar het mooiste stukje 
Vlaanderen. Steun hen door uw 
tastbare aanwezigheid, bv. tijdens 
het volgend feestweekend te Sint 
Martensvoeren. Onder het motto 
verbroedering Limburg - Voer
streek. 

De Koninklijke schutterij Sint 
Martinus is er uw gastheer : , 

Programma : 
VRIJDAG 15 AUGUSTUS : om 16 
uur : 

— Groot Voetbaltornooi. 
Nederlands Politieelftal - Ytijks-

wacht St Martensvoeren-Tongeren 

Selektie voersteek - Selektie 
Koerier-De Krant, te 20 u gezellige 
dansavond in Het Schuttershof. 
Orkest " The Magie klub " 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS : om 
16 u. 

Koningschieten voor de titel 
" koning van de voerstreek " en 
schieting per ploeg. Daarna "Oud 
Folkloristische Volksspelen." Te 

20 u "Disco-Bar" in Het Schutters 
hof met de Dis-Jockeys: R en J. 

ZONDAG 17 AUGUSTUS : 

' Verbroederingsschuttersfeest ' 
Limburg - Voerstreek 

Bijeenkomst van 13 tot 14 uur 
te 14.30 uur optocht, te 15.30 uur 
Drumbandconcours - Schietwed-
strijden - koncerten, te 20 uur in 
" Het Paviljoen " Verbroederings
bal met het orkest " The Jellow 
Stars" en tijdens dit bal een top-
evenement de verkiezing van " De 
Voerprinses " 

Voor deze verkiezing worden 
kandidaturen ingewacht van een 
massa Vlaamse meisjes vanaf 16 
jaar.Er is een waterval van Interes
sante prijzen. Een selekte jury zal 
zal over het kruim der Vlaamse 
Nele's een deskundige oordeel 
vellen. Niet alleen een mooi uiter
lijk komt in aanmerking, maar 
vooral intelligentie, kennis over 
de streek en vlotheid in de om
gang. Gegadigden kunnen in 
schijven p-a Vroonen Eugéne,Veur-
zenveld 28 B, 3790 Martensvoeren 
Tel. 041/76.65.08 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 
DIENSTBETOON ' 

Jan de Neve, schepen Openba
re Werken. Op het stadhuls : 
maandag, woensdag en vrijdag, 
telkens van 10 tot 12 u., tel. 
21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdagen 
van 17 u. 30 tot 18 u, 30, thuis, 
Aibrechtlaan 38, tel. 21.44.56. 

Jan Caudron : elke zaterdag 
van 11 tot 12 u. in Het Gulden 
Vlies, Esplanade, Aalst en elke 
woensdag van 19 tot 20 u., thuis, 
Geraardsbergsestraat 44, tel. 
70.40.64. 

Arseen Carlier : alle dagen op 
afspraak thuis. Dirk Martensstr. 
76, tel. 70.11.70. 

NINOVE 

ZIEKENFONDS 
ledere sociaal voelende Vla

ming sluit aan bij het Zieken
fonds Priester Daens. Inl. : Geor
gette De Kegel, Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

VLAAMS SINDIKAAT 
Een Vlaming steunt enkel eigen 

organisaties, daarom sluit aan bij 
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

DENDERMONDE (Arr.) 
Vanaf heden wordt het sekreta-

liaat van het sociaal dienstbe
toon : Senator Maurits Coppie-
ters overgebracht naar : Fernand 
Ronsmans, Fortstraat 20 - 9370 
Lebbeke. 

r 
Gedurende de vakantiemaand 

augustus worden de normale zit-
dagen in de afdelingen opge
schorst. 
Bovengenoemd sekretariaat blijft 
geopend gedurende de vakantie. 

SCHELDE-DENDER-DURME 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen in het Dendermondse: 

Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 

2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tel. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

Zitdag : Ie en 3e donderdag van 
16 tot 17u, Brusselsestwg 145. 

AALTER 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag : elke donderdag van 11 

tot 12 u.. Ter Walle 12, tel. 
74.25.00. 

DRONGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : dinsdag van 9 tot 12u 
en vrijdag van 17 tot 20u, tel. 
82.89.13. 

GENT 
SOC. DIENSTBETOON 
Huguette De Bleecker, prov. raads
lid, is te bereiken, elke avond 
telefonisch thuis tussen 18 en 
19u (091/25.64.87); elke 2de maan
dag ten huize Schouls, Meuleste-
destwg 330, om 20u ; elke vrijdag 
tussen 11 en 12u, maar nu niet 
langer in Rubenshof, Borluutstr., 
maar na het sluiten van dit VI. 
Huis, wel in « Jan Yoens », in de
zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke 
vrijdagavond in « Vlaams Huis 
Roeland ». 

VISFESTIJN VU - GENT 
Wij nodigen u allen uit op ons 

Lustrum Visfestijn, te Vurste, Ak-
kerlos 3, op zondag 24-08. Om te 
verbroederen en te verzusteren 
bij het smullen van lekkere vis, 
die gebakken wordt vanaf 12 u. 
tot 20 uur. Lavende drank steeds 
verkrijgbaar I 

Gentenaars gratis inkom -|-
portie vis + brood Anderen be
talen 25 fr. 

DEELNEMINGSFORMULIER 
LUSTRUM VISFESTIJN TE VURSTE OP 24 OOGST. 
Voor 15 oogst in te sturen naar; K. Rigo, Peerstraat 129 - 9000 GENT 

NAAM; 

ADRES; TEL; 

A.<\NTAL DEELNEMERS; 

ZAL AANKOMEN TE VURSTE OMSTREEKS UUR 

Beschikt JA of NEEN over vervoermiddel 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Wegens het stijgend aantal le
den hebben vanaf september nu 
twee zitdagen per maand plaats 
te Heusden. Deze zitdagen zullen 
plaats hebben telkens de 1ste en 
3de dinsdag van 18 tot 19u op het 
sekr. van de Goossenaertskring, 
Dorpsl. 7 te Heusden (bij Erna 
Haentjens), tel. 30.93.86. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag ; zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

OOSTAKKER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag ; 1e en 3e zaterdag van 
10 tot 11u., Eksaarde Rijweg 88, 
tel. 51.18.41. 

MELLE 
SOC. ^DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Van Gy-
seghem stellen zich ten dienste 
van eenieder steeds de laatste 
zaterdag van de maand om 14u30 
in de Guido Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problemen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julian De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum, elke dinsdag van 
19 tot 22u , Gratiën Leurquain, 
Gontrode Heirweg 171, Melle-
Centrum, alle dagen ; KOO-zaken, 
Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, 
Melle-Centrum, alle dagen ; of 
bel gewoonweg de VU, 30.05.75 of 
30.93.26 tussen 19 en 21u. 

ST. NIKLAAS (Stad) 
FEEST VLAAMSE MOEDERS 

Op maandag 18 augustus 1975 
viert het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden zijn Vlaamse 
moeders en dit met een uitgele
zen programma. 

O.m voorzien wij het optre
den van de zeer gewaardeerde 
zangeres ILONA VAN .BRANDT. 
Velen van ons zullen zich deze 
zangeres herinneren, waarvan wij 
op een vorige bijeenkomst de op
name van enkele liederen op 
plaat hebben kunnen beluisteren 
en waarvan velen van ons deze 
platen bezitten. Dit alleen loont 
de moeite om aanwezig te zijn. 

Wat is er nog meer ? Optreden 
van een orgelist en mogelijk zul
len wij kunnen genieten van en
kele goochelkunstjes, ons ge
bracht door een internationale 
goochelaar ; ook geen onbekende 
voor onze leden. Om de ware 
feeststemming erin te brengen, 
is er verder nog een koffietafel. 

Verder is er dan de hulde aan 
onze moeders en vrouwen, wij 

kunnen u wel verklappen dat aan 
allen een verrassing zal aange
boden worden. Geen twijfel dat 
het weer een aangename namid
dag wordt. 

Inschrijvingen ; 50 frank per 
persoon voor koffie en een paar 
wafels. Alle woensdagen, vanaf 
2 tot 6 uur in ons lokaal « De 
Spiegel » of iedere maandag en 
vrijdagvoormiddag vanaf 9 tot 
11 uur. 

Het feest begint stipt te 15 
uur namiddag. Inschrijvingen tot 
en met 13 augustus 1975 ten al
lerlaatste. 

ST-DENIJS-WESTREM 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag ; zaterdag van 11 tot 12u, 
Jan Borluutplein 11, tel. 22.75.30. 

ZOIK€eC]€S 
Gooi de prentbriefkaarten die je 
van uw vrienden met vakantie 
ontvangt niet weg I Stuur ze dan 
liever naar het beheer van ons 
blad, t /a G. Geens, Voldersstr. 71, 
1000 Brussel. Wij kunnen er 
iemand blij mee maken. R 92 

Leraars diverse disciplines ge
vraagd door de Erasmusschool, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

Architektuur-tekenaar, 23 j . , onge
huwd, zoekt dringend een betrek
king in de omgeving van Brussel. 
Indien mogelijk kan dit reeds voor 
juli en augustus. Kontaktadres : 
Rom De Craen, voorz. arr. B-H-V, 
Kongresstr. 53, 1000 Brussel, te l . 
02/217.92.18. R 100 

Technisch ingenieur elektronicien, 
voldaan aan militaire verplichtin
gen, zoekt passende betrekking. 
Jonge dame, 23 j . , lager middel
baar onderwijs, 5 jaar ervaring als 
bediende, zoekt passende betrek
king. 

Ongeschoolde arbeider, 25 jaar 
oud, zoekt aangepast werk. Kan 
auto besturen. Kontakt via sena
tor M Van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee, 
tel. 016/22.45.45. R 103 

Jonge dame, 19 jaar ; 3e ekon. 
+ 1 jaar handelsschool ; goede 
typiste, zoekt passende betrek
king ; Brussel - Antwerpen -
Mechelen. Schrijven of telefone
ren ; senator Jorissen, Louisastr. 
31, 2800 Mechelen. - Telefoon ; 
015/41.35.96. R 105 

Jong vertegenwoordiger met er
varing, 27 jaar, goed autobestuur
der, uitstekende referenties, va
der van een jong gezin, wenst 
goede werkkring in de verkoop-
sektor. Verder kontakt ; Nelly 
Maes, Gentse Baan, 50, Slnt-Ni-
klaas, tel. 7649.74, R 106 

Te koop : te Hofstade in centrum 
gemeente, drankhuis met zaal 
(slechts twee zalen in de gemeen
te) — goede broodwinning. Aan
koopprijs ± 1.000 000 — enige 
herinrichtingskosten noodzakelijk 

18 jarige juffrouw, ^ diploma se
kretariaat, moderne talen A6-A2, 
zoekt betrekking in Oost-Vlaande-
ren, Antwerpen of Brabant. Voor 
inl. : Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde, tel. 
052/42.35.49. R 107 

DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR DE VLAAMSE HUMOR 
Bij de opening van het zeer geslaagde elfde Salon van de Vlaamse 
Humor, te Antwerpen, herinnerde de voorzitter van de Vlaamse Toe
ristenbond er aan, dat zijn vereniging een tweejaarlijkse prijs voor de 
Vlaamse Humor heeft ingesteld, ter aanmoediging van een volwaardige 
kunst. 
De wedstrijd zal steeds plaats hebben in het jaar dat volgt op een der 
eveneens tweejaarlijkse Salons, dus in 1975, 1977 enz. 
Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, kunnen aan de wedstrijd deelne
men, met een onbeperkt aantal inzendingen. Gevraagd worden « kar-
toens », humoristische tekeningen, spotprenten, zonder verklarende 
tekst. 
ONDERWERP : DE MENS (als lid van het mensdom). 
De goed verzorgde inzendingen moeten tenminste 30/40 cm. groot zijn 
en klaar om op te hangen. Zij mogen ondertekend zijn. Op de rugzijde 
dient te worden vermeld : naam, schuilnaam en adres. 
PRIJZEN : 1) 10.000 fr. + een gouden penning ; 

2) 7.500 fr. -f- een zilveren penning ; 
3-10) 4.000 fr. 

De tekeningen moeten vóór 15 december, behoorlijk verpakt, niet op
gerold, gezonden worden naar het bondsgebouw van de VTB, St.-Jacobs-
markt 45, 2000 - ANTWERPEN, of mogen vóór 10 december afgegeven 
worden in een van de 16 VTB-kantoren in Vlaanderen en Brussel. 
Een bevoegde jury doet uitspraak voor zaterdag, 10 januari 1976, dag, 
waarop de tentoonstelling van de bekroonde en de geselekteerde kar-
toens wordt geopend in de Hendrik de Braekeleergalerij, St.-Jakobs-
markt 45, te Antwerpen. 
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WEST-VLAANDEREN 
ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 
Ten gevolge van de bestendige 
uitbreiding van de aktiviteiten 
van het Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria, worden mede
werkers gezocht die de ge
meenten Aaibeke, Bellegem, 
Gullegem, Heule, Marke, Moor-
sele, Rollegem, Wevelgem, Bis-
segem willen verzorgen tegen 
vergoeding van de kosten. 
Kontakt opnemen met het een. 
traal sekretariaat Vlaams Zie
kenfonds West-Flandria, Veld-
str. 170, 8500 Kortrijk, tel. 056/ 
22.56.98. 

den langs Cochem en Echter-
nach met trip doorheen Klein-
Zwitserland. Prijs van deze reis 
1700 fr. alles inbegrepen. In
schrijving bij de voorzitter, 2, 
Astridlaan. 

BEKEGEM 
WAARHEEN ? 

Onze leden van Bekegem die 
geantwoord hebben op het arr. 
rondschrijven vinden dat Beke
gem bij de afd. Eernegem moet 
komen. Dit zal dan ook geschie
den en inmiddels zullen alle leden 
een verzoek tot kandidaatstelling 
gekregen hebben voor het nieu
we bestuur Eernegem-Bekegem. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads- -
•lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel . 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel, K. Boudewijnl. 25, 
tel. 050/41.12.01. 

HET VVVG OP REIS 
Het Vlaams Verbond voor Ge

pensioneerden richt een drie
daagse uitstap in op 20, 21 en 
23 september naar de Moesel-
vallei met verblijf te Bernkastel. 
Er zal een rondreis gemaakt wor-

Westvlaamse student aan de 

UFSIA zoekt een kamer te 

huur In Antwerpen of omge

ving. 

Diederik Pattyn, Roeselaarse-

straat 640, 8700 Izegem. 

Tel. (051)300.688 

ROESELARE 
100 JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING 
PROGRAMIVIA VAN DE JUBILEUMVIERING 
IN HET KLIEN SEMINARIE 

— Zondag 31 augustus 1975 te 10 uur. 
Plechtige Eucharistieviering van uit de St.-Michielskerk te 
Roeseiare, rechtstreeks uitgezonden door de Vlaamse 
Televisie. 

— Zaterdag 11 oktober 1975 te 11 uur. 
Opening van de tentoonstelling « 100 jaar Vlaamse Studen
ten Beweging » 
Presentatie van een Jubileumuitgaven met unieke en bij
zondere bijdrage van bevoegde personen. 
Speciale dagafstempeling van een postzegel. 

— Zaterdag 18, Zondag 19, Zaterdag 25, Zondag 26 oktober '75 
te 20 uur. 

Opvoering van het evocatief showspel « De Groote Stoor-
Ing » op tekst van Anton van Wilderode, lid van de koning-
lijk academie voor taai en letterkunde en doctor honoris 
causa van de K.U.L. en in de regie van Remi Van Duyn. 

HET INRICHTEND KOMTEE VERWACHT ALLE BEWUSTE 
VLAMINGEN OP DEZE JUBILEUMVIERING 

VUJO - NATIONAAL 
WEEKEND IN CADZAND 

VUJO-natlonaal organiseert een vormingsweekend In vor
mingscentrum « Hedenesse » te Cadzand (Zeeuws-Vlaando
ren) van vrijdagavond 12 september tot zondagavond 14 sep
tember. 

Samen denken, samen praten, samen zoeken, samen luiste
ren, samen kreatlef zijn, samen ontspannen. 

Tema : « WIJ IN ONZE KLEINSTE KRING : DE GEMEENTE » 
Programma : 

Vrijdag 12 september : 
19u00 : aankomst en kennismaking. 
20u00 : gedachtenverzameling + informatie i.v.m. jaarplan

ning VUJO '75-'76. 
22u00 : gezelligheid. 

Zaterdag 13 september : 
9u30 : kortfilm als inleiding op het tema. 

lOuOO : konfrontatie van enkele visies op gemeentebeleid, 
met vertegenwoordigers van VU, PPR, Politiek Alter
natief, Jeugdparlement. 

14u30 : gespreksgroepen over tema. 
20u30 : groepsaktiviteit. 

Zondag 14 september : 
Voormiddag : vrije groepsaktiviteit. 
Namiddag : plenaire bespreking van de verslagen van de 
werkgroepen. 
Einde na het avondmaal (18u30). 

Begeleiding : Karel Van Reeth, Johan Beke, André De Beul. 
Deelnameprijs per persoon : 250 fr., alles inbegrepen. 
Inschrijving door overschrijving van 250 frK op bankgiro 
001-0196241-86 van VUJO-nationaal, p.a. Rita Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

Wij verwachten dan ook dat er 
enige nieuwe bestuursleden van 
Bekegem zullen opdagen. 

DIKSMUIDE 
AFDELINGSREIS 

De jaarlijkse reis van de Vlaam
se Vrienden van de Westhoek gaat 
dit jaar door van 5 tot en met 
13 september. Een 9-daagse auto
busreis naar Italië (Dolomieten, 
Gardameer, Venetië) met zes 
overnachtingen te Toblach in het 
hotel Santer. Prijs per persoon : 
7.475 fr. Inbegrepen alle hotel
diensten, alle maaltijden vanaf het 
middagmaal eerste dag tot en 
met het middagmaal laatste dag, 
alle baantaksen, BTW en drinkgeld 
chauffeur. 

GISTEL 
GEBOORTE 

Op 31 juli werd Diederik gebo
ren bij André Bullynck en Dorine 
De Smet. Onze hartelijke geluk
wensen. 

GiTS 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Wegens tijdsgebrek kan gemeen
teraadslid Mik Demeulenaere zich 
niet langer Inzetten voor het zie
kenfonds. Wij zoeken dringend 
een vervanger die niet bang Is 
voor soc. dienstbetoon en ernstig 
werken. Kontakt opnemen met het 
centraal sekr.. Westlaan 145, Roe
seiare. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

ZItdagen : leder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huiz§ van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE (Arr.) 

Volksvertegenwoordiger MieT 
Vansteenkiste laat weten dat 
zijn zitdagen op de Ie en 3e za
terdag in de maand augustus 
vervallen omwille van de vakan
tieperiode. 

OOSTENDE 
VU-FAMILIEFEEST 

Op 28 september gaat voor al
le afdelingen van Groot-Oostende 
een VU-familiefeest door met wa-
felenbak In het Koninginnehof. 
OVERLIJDEN 
JOZEF VERHELLE 

Op 7 augustus werd onder 
groot medeleven priester Jozef 
Verhelle (amper 65) ten grave ge
dragen. KSA-ers van vóór de oor
log zullen zich nog zijn gedichten 
uit de Stormwake herinneren. Als 
leraar van het kollege, nadien di-
rekteur van St-Andreas en als 
stichter-voorzitter van Hermes 
heeft hij voorzeker als priester 
enrorm veel goed gedaan. Zijn 
optreden was vaak niet konven-
tioneel, waardoor er ook al eens 
kontestatie kwam. Ofschoon aan
vankelijk zeer skeptisch tegen
over de Volksunie was hij de 
jongste zes jaren veel positiever 
komen te staan en gaf hij aan de 
fraktie zelfs goede raad. Hij ver-
dedgde met overtuiging het twee
ledig federalisme en het volks-
nationallsme, vooral in zijn toe
spraken van de laatste jaren. Ka
merlid Vandemeulebroucke en ge
meenteraadslid Nagels vertegen
woordigden de VU op de uitvaart. 

ROKSEM-WESTKERKE 
EIGEN AFDELING 

Alle leden die op de arr. brief 
geantwoord hebben, spraken zich 
uit voor de oprichting van een 
afd. Roksem-Westkerke, liever 
dan gevoegd te worden bij Ouden-
berg of Ettelgem. Alle Roksemse 
en Westkerkse leden mogen dan 
ook een brief verwachten waarbji 
ze uitgenodigd worden hun kan
didatuur te stellen voor het be
stuur. Een afdeling kan pas be
staan wanneer er vijf bestuurs
leden zijn. We hopen van harte 
dat ze er zullen komen ! 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN DE STAD IZEGEM 

AANWERVING 
ran een 

BOEKHOUDER 

Een examen tot aanwerving van een Boekhouder in vast ver
band (proeftijd één jaar) wordt eerlang afgenomen. 
De kandidaatstellingen dienen uiterlijk op 1 september 1975 
per aangetekend schrijven verzonden te worden op het adres 
van de Heer Voorzitter van de Commissie van Openbare On
derstand, Kol<elares1raat 2, 8700 Izegem. 

Bij de aanvraag dient gevoegd .- uittreksel uit de geboorte
akte, bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit, mili
tiegetuigschrift, eventueel bewijzen van voorkeurrechten, af
schriften van diploma's. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen moeien de kan
didaten voldoen aan volgende voorwaarden : 

1. Belg zijn. 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Aan de militiewetten voldoen. 

4. Van goed gedrag en zeden zijn. 

5. Lichamelijk geschikt zijn. 

6. De minimumleeftjd wordt geseld op 24 jaar, de maximum
leeftijd op 40 jaar met toepassing van de bepalingen van 
de wetten op het voorkeurrecht. 

7. Bekwaamheidsvoorwaarden ; 

1. Houder zijn van een diploma van universitaire studies 
of van Hogere Technische studies van de 3de graad of 
van een diploma van een gelijkwaardig gehalte (A5). 
2. Houder zijn van een diploma van Boekhouder van 
niveau B3/B1 of A6/A2. 

Zijn vrijgesteld van de overlegging van dit laatste di
ploma, de bezitters van een der onder sub 1. bedoelde 
titels bekomen na studies waarvan het programma ten 
minste de stoffen bevat die voorkomen in het studie
programma tot het be'komen van het bedoelde diplo
ma. 

Na ontvangst van de kandidaatstelling zal het programma van 
de proeven medegedeeld worden evenals de datum van het 
examen. 

Voor alle verdere inlichtingen zich wenden naar het Secreta
riaat der C.O.O., Kokelarestraat 2, 8700 Izegem 
(Tel (051)30 28.51). 

DOSFELINSTITUUT 

MIS ZE NIET ! 

DE LAATSTE PUBLIKATIES 
VAN HET 
DOSFELINSTITUUT 
DOSFELDOKUMENTEN 

nr. 12 : . ONTWIKKELINGSHULP IN TEORIE EN PRAKTIJK » 
een zeer nuttige gids in deze materie. Bijna uitverkocht 
(nog 50 exemplaren). Prijs : 100 fr. 

nr. 13 : « BEVOLKING EN RUIMTE » 
een konkreet dossier over de bevolkingstoestand, de ruimte-
bezetting en de problemen van de oude steden. Prijs : 100 fr. 
Verwacht : « Een dossier over de energietoestand ». 

DOSFELNOTA'S 

steeds aktueel 

nr. 6 : « Reklame in de TV » 

nr. 7 : « Analyse van onze verkeersproblematiek » 

nr. 8 : « De parlementaire vertegenwoordiging van de Brus
selse Vlamingen ». Prijs per nummer : 30 fr. 

Deze uitgaven zijn te bekomen door storting van het ver
schuldigde bedrag op bankrekening nummer 430-0835551-81 
(Kredietbank) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 
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ammuöLin 
Taveerne - Res tauran t 

« C H E C K POST » 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Dames en heren, in uw belang 
v/endt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strljtem 
Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . «tailing 

KARAVANCENTRA ANTWERPIN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeel<) 

(02)734.06.43 
Na 18 u 425 46.42 

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

ELECTRA-BREE p.v.b^ 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 

4f 

AALST 

30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverslo-

ringen wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

OPTIfK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BAR RESTAURANT 

® e tETabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

NATIONALE LOTERIJ 

29ste TRANCHE 

Oogsttranche 
HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

9 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

Trekking op 27 augustus 

De loten worden uitbetaald zonder de 
minste fiscale of andere afhoudingen 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn , goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoel<en dringend : als medewerl<ers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij • ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 

SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

ADVERTEERT IN « W I J » 

Naar SENEGAL of RIO DE JANEIRO f 

Nederlandstalige begeleiding 

Maak uw keuze uit twee prachtige cruises aan boord van de luk-
seschepen van P. & O., met gezamenlijk vertrek vanuit Antwer
pen, Brussel of Gent naar Southampton. 

Deze twee kruisvaarten worden speciaal georganizeerd vanuit 
België, met Nederlandstalige hostess. 

7 tot 22 november, met de Canberra naar Senegal - 16 dagen. 
Southampton, Las Palmas, Tenerife, Dakar, Madeira, Lissabon, 
Vigo, Southampton. 

In vierpersoonshut vanaf 15.600 fr. per persoon. 

In driepersoonshut vanaf 26.900 fr. per persoon. 

In tweepersoonshut vanaf 22.500 fr. per persoon. 

Let w e l ! Er is wel een toeslag van 3.000 fr., voor het vertrek 
vanuit België. Daarin is dan begrepen : de reis heen en terug 
naar Southampton (autocar + boot), het verblijf te Londen, het 
vervoer naar het schip, de verzekering en de inschepingstaks. 
13 december tot 5 januari : Prachtige Kerst-Nleuwjaarscruise aan 
boord van de Canberra naar Rio de Janeiro - 24 dagen. 

Southampton, Madeira, Equator, Rio de Janeiro, Salvador, Dakar, 
Tenerife, Southampton. 

In vierpersoonshut vanaf 32.000 fr. per persoon. 

In driepersoonshut vanaf 55.000 fr. per persoon. 

In tweepersoonshut vanaf 46.100 fr. per persoon. 

VRAAG DE UITGEBREIDE KLEURENFOLDER I 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. " Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 
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NONIKA SPERI: 

" DE GEDRESSEERDE OUDERS " 

K>am 

« Nog nooit werd de jeugd en het 
jong-zijn meer aanbeden, ja zelfs 
verafgood, dan vandaag de dag ». 
Met deze zin leidt Monika Sperr 
haar studie « Die dressierten El-
tern » in. « George Orwells boek 
« 1984 » zal een bakersprookje 
zijn in vergelijking met wat er 
gebeuren zal als de kinderen de 
macht overnemen. En wij zijn op 
weg ernaartoe. Als ouders wil
len dat de toekomst aan hun kin
deren zal toebehoren, dan mogen 
zij zich hun heden niet door de 
kinderen laten ontnemen... » zegt 
schrijfster in het voorwoord. De 
waarschuwing tegen de kind-en-
jeugd-overschatting k l i n k t de 
jongste tijd sterker en luider : 
Poullet, Cau, Huizinga, deden het 
elk op hun manier en toon. Men 
stelt weliswaar het faljiet der 
anti-autoritaire opvoeding vast, 
maar evenzeer staan wij voor het 
faljiet van een opvoeding (of een 
gebrek aan opvoeding I) die de 
kinderen opoffert aan het kapi
talistisch produktie-systeem, die 
het gezin ontwortelt [de vrouw in 
de fabriek als summum der eman
cipatie) en die de jeugd een ge
willige prooi maakt van reklame 
en konsumptie-scheppers. 
Dit alles heeft een generatie ge
tekend, de ouderen zowel als de 
jongeren. 

De radeloze hulpeloosheid van de 
ouders is hier al even erg als de 
rebellie, meestal « without a cau
se » van jongeren ; als het dom
me « vertrouw-niemand-boven-de-
dertig ». Monika Sperr heeft in 
haar boek geen stelling gekozen, 
maar de toestand belicht, de fei
ten genoemd bij name, om een 

duidelijk beeld te geven van de 
gevaren voor vandaag maar nog 
meer voor morgen, als diegenen 
die nu jong zijn de ouderen zul
len zijn... De jeugd, zegt schrijf
ster, verbetert er haar positie 
niet mee beledigend en brutaal 
te worden, en aan de andere kant 
is gelatenheid en het zich neer
leggen bij de « jeugd-mode » er
ger dan machteloosheid of 
machtswellust. Is de jeugd van 
nu, volgens « Time », niet zozeer 
een nieuwe generatie maar een 
nieuw soort generatie ? Een « ge
neration gap » heeft er altijd be
staan, althans sedert de opkomst 
der industriële maatschappij : 
voordien bestonden er alleen kin
deren en volwassenen. Het on
derscheid berustte op faktoren 
die ook nu nog aanwezig zijn : 
verschil in ervaring, kennis, rea
liteitsbenadering, relativeringsmo-
gelijkheid e.a. 

Verklaarbaar is ook dat de jeugd 
(en inzonderheid haar luidruch
tigste spreekbuizen) aan de kant 
van de besliste en daarom ook 
meestal extremistische positie 
staat. In een sterk gefundeerd 
artikel in « Die Welt » schreef 
Erwin K. Schenk onlangs dat de 
huidige politieke « kuituur van de 
jeugd » zijn totalitaire zin ver
raadt. Ook politiek is het ab-
strakte begrip « jeugd » nooit zo 
geglorifieerd als nu. De revolu
tionaire bewegingen en het pro
test worden vaak door jongeren 
gedragen. De Amerikaanse pro
fessor Bestor zei eens, dat de 
machtigste jeugdbeweging der 
20e eeuw tot nog toe het natio-
naal-socialisme geweest is : men 

hoeft bv. slechts de ouderdom 
van haar leiders na te gaan ten 
tijde van de putsch in Munchen I 
Wat echter nu opvalt, en schrijf
ster legt er de nadruk op, is de 
a-politieke en a-revolutionaire 
houding van het merendeel der 
jeugd : de hedendaagse jeugd-
kultuur is de meest-konformis-
tische van alle tegenkulturen van 
het volwassen establishment, die 
er ooit geweest zijn. Zij gaat ge
paard met een meedogenloze on
verdraagzaamheid. Daartegenover 
staat, dat de oudere generatie 
zich bij deze toestand uit gemak
zucht of lafheid, of om niet voor 
« reaktionair » gescholden te 
worden, neerlegt en zelf aan in
fantilisme gaat lijden. Minder 
verklaarbaar van uit deze infan
tiele samenleving is de totale 
negatie van de ouden van dagen : 
is de hogervernoemde meedo
genloosheid echter ook geen kin
derlijk verschijnsel ? Wat een 
wijsgeer eens gezegd heeft, 
wordt hier door Monika Sperr 
herhaald : « aan de zeer oude 
mensen zullen wij kunnen zien of 
de kinderen of jongeren iets 
waard zijn of niet ». De situatie 
van die oude mensen nü is ech
ter niet van die aard, om die 
waarde hoog aan te slaan. En wij 
bedoelen daar niet de sociale 
voorzieningen mee, maar wel de 
hele mentaliteit. 

Monika Sperr's boek wil geen 
pro of kontra tegenover de ene 
of de andere generatie zijn : het 
klaagt de enen niet aan noch ver
dedigt de anderen, maar stelt de 
feiten vast en wijst op de nood
zaak dat kinderen en ouders, jon-

DE GASTARBEID M DE EEG 
Nummer 9 van het « Tijdschrift 
voor Diplomatie » bestaat voor de 
helft uit het eerste deel van een 
studie die door DN-medewerker 
Frank Moulaert in opdacht van het 
« Tijdschrift voor Diplomatie » 
werd geschreven over het feno 
meen van de gastarbeid in de EEG. 
Bij het aanvatten van deze studie 
is Moulaert tot de ontdekking ge
komen dat er nagenoeg geen over
zichtsliteratuur over dit tema be
staat, zodat hij alles zelf heeft 
moeten doen. Een gevolg hiervan 

is dat het artikel begeleid wordt 
door een aantal statistische tabel
len, die de basis kunnen vormen 
voor verdere studie van het vraag
stuk. De tekst van dit eerste deel 
van Moulaerts studie heeft betrek
king op de ekonomische aspekten 
van de gastarbeid. In een later in 
het TvD te verschijnen tweede 
deel wordt een rechtsvergelijken
de studie bezorgd van het statuut 
van de gastarbeider in de EEG-
landen, en in een derde deel wordt 
het vraagstuk van de gastarbeid 

Jean Cau : « Les Ecuries de l'Occident » - La Table 

Ronde, Parijs - 256 biz. 

Jean Cau is geen onbekende voor wie iets afweet van Franse litera
tuur. Zijn aanval op het linkse establishment op het literaire, maar ook 
op de andere terreinen heeft hem in bepaalde krmgen zowat tot 
persona non grata gemaakt. Toen hij in 1971 een kort essay schreef, 
« Le Temps des Esclaves », werd het boekje eenvoudig weg doodge
zwegen. In « Les Ecuires de l'Occident » herneemt hij het tema op nu 
uitvoeriger wijze. Dat hij het boek opdraagt aan Yukio Mishima, de 
Japanse auteur die rituele zelfmoord beging na een mislukte putsch 
in het Japanse hoofdkwartier, wijst reeds de oriëntatie aan. 
Cau noemt zijn boek een « traite de morale » Een moraliseren is het 
inderdaad. Met de profetische klank van een Cassandra, klinkt de 
waarschuwende en aanklagende stem van Cau, die tot bezinning op
roept over de nu verguisde en onteerde waarden, en tot ontmanteling 
van de taboes en vooroordelen van deze t i jd. In zijn pleidooien pro en 
contra horen wij soms de echo van wat een generatie vroeger Mon-
therlant reeds aankloeg. 
In hun eis tot een heroïsche levenshouding, tot een autenticiteit, ont
moeten zich de arbeiderszoon Cau en de edelman Montherlant. Cau's 
boek doet eveneens, inzonderheid wat de vorm maar ook wat de 
geest betreft, denken aan de « Contre «-essays van Poulet. De twee 
namen die wij in verband met zijn boek noemden, mogen volstaan 
om op de betekenis ervan te wijzen, geestelijk én literair. 

Jv 

geren en ouderen elkaar nodig 
hebben, om een « volwassen » 
maatschappij te bouwen waar ie
dereen recht op vrijheid en geluk 
heeft en waar men met elkaar 
moet rekening houden. « De ge
dresseerde ouders » is een boek 
voor allen ; voor jong én oud. 
Het stemt tot nadenken over de 
eigen fouten en tekorten, omdat 

in de EEG in zijn geheel bekeken 
en worden konkrete oplossingen 
gesuggereerd. Gehoopt wordt de
ze twee volgende delen nog vóór 
het eind van dit jaar in TvD te kun
nen publiceren. Door de grote om. 
vang van het stuk over de gastar
beid bevat dit nummer van het 
TvD nog slechts vijf andere arti
kelen. Er is de korte maandelijkse 
notitie van M.G. (ditmaal over het 
boek van de Leuvense hoogleraar 
P. Van de Meerssche, « Is de der
de wereldoorlog begonnen »). In 
zijn eveneens maandelijkse bijdra
ge handelt E. Troch over de toe
stand in het Nabije Oosten na de 
mislukking van Kissingers pendel
diplomatie ; Troch geeft hierbij 
gesprekken weer die hij onlangs 
in Kairo en Damascus gevoerd 
heeft met Arabische leiders. Ten-
slote is er een uitvoerige studie 
over Peru, waar linkse kristen-de 
mokratische generaals het sinds 
1968 voor het zeggen hebben en 
waar met •< korporatistische » 
vormen van medebeheer wordt ge. 
experimenteerd ; het artikel be
vat een uitgebreide kritische ana
lyse van dit experiment, en plaatst 
het in zijn historische, ideologi
sche en internationale kontekst. 
Dit wordt gevolgd door de bespre
king van een boek over Nixons 
overwinning van 1972, en van een 
boek over de Chinees-Russische 
betrekkingen. Er is ook de maan
delijkse pagina van GAL. Uitslui
tend te bekomen door storting of 
overschrijving van 65 fr. op post-
giro 000-0015691-74 van De Nieu
we Pers, Brussel, met vermelding 

« TvD 9 . . 

het voor de fouten van de ene 
noch voor de overdrijvingen van 
de andere kant niet blind is, en 
het wijst uiteindelijk ook een 
weg aan : die van de liefde. 

J.V. 
Monika Sperr : « De gedresseer
de Ouders • — 126 bIz. — An-
thos-boeken, In den Toren, Baarn 
Westland, Merksem. 
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DERTI 
TER INLEIDING 

Dit « Vlaams Nationaal Dagboek » dat wij voor de Wij-lezer openleg
gen, verhaalt over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tussen 
1945 en 1975. Het is een dagboek in die zin, dat wij er de dingen in 
opgeschreven hebben die ons het meest aangegrepen hebben, die 
wij het belangrijkst of het meest typerend achtten voor een periode 
een gebeurtenis, een aktie. Dat mag het geheel iets subjektiefs ver
lenen, te meer omdat wij er ook onze indrukken en ons kommentaar 
in verweven hebben — hoewel wij ons zoveel en zo dicht mogelijk 
bij de grote en kleine feiten gehouden hebben. Deze wijze van weer
geven mag de historicus onortodox en de politicus onpolitiek toe
schijnen. Wij hebben gemeend, uit het eigen direkte of indirekte be
leven dezer dertig jaar Vlaamse Beweging — een beleving die staat 
tussen onze jeugd en onze volwassenheid, een beleven dat het eigen 
engagement impliceert maar ook na vele jaren de nodige kritische 
afstand — dit verhaal te moeten schrijven, ons hoofdzakelijk steu
nend op de herinnering — ook die van het door anderen medege
deelde, ook die van de dagelijkse lektuur van vele decennia. Alleen 
waar dit geheugen verstek liet gaan, sloegen wij de dokumenten 
open. Wat wij U, vriend lezer, hier mededelen, hebben wij gezameld 
uit de stormloop der gebeurtenissen, uit de aktie en de strijd van di
verse partijen en groepen die, elkaar opvolgend of aanvullend, gis
teren stonden en vandaag nog staan voor de kernidee der Vlaamse 
Beweging sedert Willems en Snellaert : de idee der Vlaamse zelf
standigheid en der Nederlandse eenheid. 

JOS VINKS 

WAT VOORAFGING : 
DE KOLLABORATIE 

Wanneer men de evolutie van de 
Vlaamse beweging na Wereldoorlog II 
enigszins begrijpen wil, is het onont
beerlijk tenminste de belangrijkste 
feiten te kennen die onmiddellijk voor
afgegaan zijn, en is het evenzeer nood-
'-akelijk teminste de essentie te ken
nen van de idealen en bestrevingen van 
de oorlogsgeneratie iVléér dan elders 
en meer dan ooit heeft immers hier 
de kausaliteit van aktie en reaktie een 
belangrijke rol gespeeld Wie de evo
lutie, zoals zij in deze nota's en kom-
mentaren werd opgetekend enigszins 
begrijpen wil, en wie weten wi l , hoe 
de huidige situatie kon groeien zoals 
ZIJ nu is, dient deze initiale gegevens 
te kennen, dient o.m. te weten wat de 
essentie van de oorlogskollaboratie 
was, wat de repressie betekende, en 
wie haar uitvoerde en goedkeurde. 
Zo pas wordt bijvoorbeeld begrijpelijk, 
waarom diegenen die zich nu tegen de 
radikale Vlaamse beweging keren, de
zelfden zijn. — naar de naam of naar 
de geest — die in 1944-45 en later nog 
de fysische en morele uitroeiing van 
het Vlaams-nationalisme hebben be
tracht en het met alle zonden Israels 
hebben beladen De meeste beoorde
lingen die immers nu uitgesproken 
worden over de kollaboratie betrekken 
ideologische of staatspolitieke aprlo-
rismen in hun waardebepaling en hun 
oordeel Dat leidt dan tot een partij

digheid, een globaüsme dat — bij een 
zulkdanig kompleks verschijnsel als de 
kollaboratie — uiterst subjektief en 
historisch onbetrouwbaar is. Om enigs
zins een idee te hebben van de kom-
pleksiteit, de diversiteit en de evolu
tie in het verschijnsel der kollaboratie 
en in de daarop volgende repressie, 
brengen wij hierna een kort overzicht 
der belangrijkste feiten. 
Men heeft — vooral in de eerste ja
ren na het einde van WO II — beweerd 
dat de kollaboratie niets met de 
Vlaamse beweging te maken had, dat 
het een randverschijnsel, een « fran
je » der Vlaamse beweging was, en 
zelfs flaminganten hebben zich tot de
ze onhistorische uitspraak laten ver
leiden. 

De kollaboratie was inderdaad geen 
Vlaams verschijnsel alleen : het was 
een verschijnsel van Europese omvang. 
Ind.en men echter meent het met eti
ketten van staatsverraad of fascisme 
te voorzien, definitief gekatalogiseerd 
te hebben, is men er ver naast I 
De kollaboratie in Vlaanderen had ech
ter een eigen Vlaams aspekt en het 
is de taak van de historikus de konti-
nuiteit aan te tonen van een politieke 
houding die van aktivisme over tussen-
oorlogs nationalisme tot kollaboratie 
loopt, en die méér dan door ideologi
sche door staats- en volkspolitieke 
motieven en betrachtingen gedikteerd 
werd. Deze taak ligt echter buiten de 
bedoelingen van dit dagboek. Vatten 
wij echter, om althans enig idee te 

hebben van de feiten en gebeurtenis
sen, de belangrijkste etappen in dit 
proces samen. 

* Op 10 mei 1940 vielen Duitse troe
pen Nederland, België en Luxemburg 
binnen in een groots-opgezet offensief, 
om zodoende de Maginotlijn in de 
flank te kunnen doen vallen en de 
weg naar Parijs en naar de kust vrij 
te maken. Men kan niet zeggen dat 
dit offensief onverwacht kwam. Spi
onage had de Westelijke regeringen 
al gewaarschuwd. België was trou
wens, niettegenstaande de opzegging 
van het militair akkoord met Frankrijk, 
nog in bestendig kontakt met de Fran
se legerstaf zoals blijkt uit verklarin
gen van generaal Gamelin en van Van 
Zeeland (in de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, na 1945 !). 

'A Op 10 mei kregen de in opdracht 
van minister Soudan en met goedkeu
ring van premier Pierlot, door de dien
sten van prokureur-generaal Ganshof 
van der Meersch en van de staatsvei
ligheid van R. de Foy aangelegde lijs
ten van aan te houden burgers hun uit
werking. De meeste vooraanstaande 
nationalisten (maar ook menige gewo
ne leden van het VNV) evenals leden 
van Rex, van de kommunistische par
ti j, Verdinaso, enz, werden aangehou
den, zij werden in spoorwagens naar 
Frankrijk gevoerd, geïnterneerd en 
vaak op beestachtige wijze behandeld. 
De leider van het Verdinaso, Joris van 
Severen, werd te Abbeville samen met 
zijn adjunkt Jan Rijckoort en nog een 
twintigtal andere burgers door Franse 
soldaten zonder vorm van proces ver
moord. Anderen, zoals Rik Van Hoofs-
tadt, stierven aan de gevolgen van de 
doorstane ontberingen. 

* De Belgische regering was naar 
Frankrijk gevlucht, nadat zij door de 
Koning ontslagen was. Pierlot ver
klaarde na de Franse kapitulatie in 
iuni 1940 : '« Wij gaan niet naar Enge
land. Samen met Frankrijk geven wij 
de strijd op ». 

•k Via de Franse minister van Buiten
landse Zaken, later via de Spaanse ge
zant, zocht Spaak kontakt met Duits
land om tot een wapenstilstand te 
komen, en Pierlot vroeg advies aan de 
koning, die hij voordien, in Limoges, 
door een rompparlement als verader 
hadden laten bestempelen ! Na het ne
gatief antwoord van de koning zocht 
de regering direkt kontakt met de 
Duitsers, die de terugkeer van de re
gering echter niet wensten. Pierlot 
en ks. hadden de ministeriële diensten 
al terug naar Brussel gezonden, even
als de Belgische officieren en onder

officieren, tegen het voorstel van de 
bevelhebber in, die hen naar Kongo 
wilde zenden, buiten het bereik der 
Duitsers. 
Op 20 september 1940 deelden de he
ren aan de koning mede dat de rege
ring had opgehouden te bestaan. Pas 
nadat alle pogingen om naar het land 
terug te keren mislukt waren, gingen 
de ex-ministers naar Londen, waar zij 
een komitee vormden dat zich als de 
« Belgische regering » aanmeldde. 

•k In Vlaams-nationale kringen stond 
men aanvankelijk afkerig tegenover 
een « tweede aktivisme ». Kort na de 
kapitulatie had de voorzitter van de 
socialistische partij, Hendrik De Man, 
al een oproep gedaan tot samenwer
king. Andere vooraanstaande « Belgi
sche » personaliteiten wensten in kon
takt te komen met de bezetter voor 
een voortzetting van het politieke en 
ekonomische leven. Aan Waalse zijde 
sprong Degrelle al direkt op de kolla
boratie als mogelijkheid tot machts-
verwerving. Kleinere nationaalsocialis-
tische groepen in Vlaanderen deden 
hetzelfde. En dan kwamen de door de 
Duitse troepen bevrijde weggevoerden 
terug ; Borms, Tollenaere, Ward Her
mans, Toon Mermans. Zij hadden aan 
eigenen lijve ondervonden wat er hen 
te wachten stond bij een Belgische 
< overwinning ». Hun terugkeer was 
een belangrijke stimulans tot de inzet 
van het « tweede aktivisme ». Staf De 
Clercq deed een oproep om tot een 
eenheidsbeweging te komen rond het 
VNV. De vroegere groep Rex-Vlaande-
den en een gedeelte van het Verdina
so sloten aan, en de oproep werd be
antwoord en ondertekend door een 
groot aantal vooraanstaande Vlamingen 
waarvan een aantal niet-VNV-ers. Zelfs 
latere Belgische ministers bleken niet 
afkerig te zijn van deze Eenheidsbewe
ging en van de idee van kollaboratie I 

* In het kollege der sekretarissen-
generaal, dat wettelijk het administra
tief beleid over het land in handen had 
en koördineerde, werden Vlaams-natio
nalisten opgenomen : Victor Leemans, 
later G. Romsee (na een korte periode 
als gouverneur van Limburg). Metter
tijd werden ook de burgemeesters en 
schepenen vervangen door Vlaams-na
tionalisten, om een vlotte samenwer
king te bekomen, wat nodig bleek 
vooral met het oog op de bevoorra
ding. Er werd een Nationale Landbouw-
en Voedingskorporatie opgericht, die 
de hele bevoorradingssektor bestreek 
en er werden akkoorden gesloten met 
Duitsland tot uitwisseling van produk-
ten Zo kon het broodrantsoen van 
225 gr verhoogd worden tot 300 gr. 
Belangrijk was ook, dat door dit bur-
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gerlijk Belgisch bestuur een situatie 
vermeden werd zoals in Nederland, 
waar de hele administratie in Duitse 
handen was gekomen. 

•k De politieke kollaboratie ging welis
waar uit van verschillende opties (de 
enen geloofden in een kompromis-vre-
de, de anderen in de mogelijkheid, ten
slotte in de noodzaak van een Duitse 
overwinning) maar aan de basis lag 
de overtuiging dat het rechtmatig is en 
juist, ook in oorlogstijd datgene na te 
streven wat voor het volksheil als 
noodzakelijk en als goed na te stre
ven geacht wordt. De meeste Vlaams
nationalisten werden daarbij niet ge
hinderd door een Belgische gewetens
wroeging omdat zij wisten dat aan de 
andere zijde juist de anti-Vlaamse 
krachten stonden. Dit besef werd nog 
versterkt door de verdere evolutie. 

" * Hand in hand met de politieke kolla
boratie ontwikkelde zich een militaire 
en politionele. Een verzet, dat niet zo
zeer de Duitser als de binnenlandse 
politieke tegenstander trof, riep om 
een afweer. Zo ontstonden datgene 
wat von Falkenhausen « Selbstschutz-
gruppen » noemde. Met de strijd aan 
het Oostfront was de anti-kommunis-
tische en de groeiende Europese een

heidsgedachte evenals het argument 
van de « Vlaamse aanwezigheid » oor
zaak van een niet-geringe Vlaamse 
deelname in het leger der Europese 
vrijwilligers, waarvan het totaal door 
St. Loup op + 2 miljoen wordt geschat. 
Waffen-SS op de ± 1 miljoen soldaten 
Volgens generaal Steinert waren lin de 
ongeveer 150.000 Westeuropese vrij
willigers. 

•k Wanneer in Vlaanderen zelf be
paalde groepen als de DEVLAG de ide
ologische kollaboratie sterker gingen 
beklemtonen en de Germaanse rijks-
gedachte als optie naar voren scho
ven, ontstond er een steeds scherper 
wordende konfliktsituatie met het VNV 
dat de Dietse volkseenheid en de Diet
se staatsidee bij monde van haar lei
ders {ook van vóór de oorlog minder 
Dietsgezinde 1) beklemtoonde. Het 
VNV verbood aan haar leden het lid
maatschap van DEVLAG en SS en zet
te de werving voor het Oostfront stop. 
Naar buiten uit bleef echter de schijn 
van een politieke kollaboratie behou
den. 

•k Bij de bevrijding trok een gedeelte 
van de kollaborateurs naar Duitsland, 
waar heel wat Vlamingen verbleven. 

Er werd door de DEVLAG een algeme
ne Landsleiding met dr Jef van de Wiie-
le aan het hoofd opgericht. Het VNV 
trok zich uit de kollaboratie terug, 
maar er bleven kernen bestaan in vele 
Duitse steden. Dr Elias werd geïnter
neerd in Zuid-Duitsland. 

Praktisch hield de kollaboratie op met 
het veroveren van het land door de 
geallieerden. 

Een objektief oordeel over de kollabo
ratie zou een overzicht vergen over al
le terreinen. De kollaboratie zou vol
gens de enen de Vlaamse beweging 
schade berokkend hebben, net zoals 
het aktivisme. Uit het verloop van de 
historie blijkt echter dat het aktivis
me daarentegen een sitmulans ge
weest is. 

Anderzijds beklemtoont men dat de 
kollaboratie 1° een groot aantal Vlaams
nationalisten met de praktische poli
tiek en admimstratie in kontakt bracht, 
waar zij zich als bekwame politici en 
onbaatzuchtige administrateurs be
toond hebben. 2° dat door hun aktivi-
teit het volksbelang effektief gediend 
werd, indien men vergelijkt met de be
zetting elders ; dat door hun toedoen 
het industrieel potentieel behouden 
bleef, de toestand van de bevolking 

draaglijk (de gezondheidsdiensten wer
den uitgebreid, de kindersterfte was 
nooit zo laag enz) en de opeisingen 
beperkt. 3° de Vlaams-nationaie bewe
ging kon doordringen in traditioneel-
niet-Vlaamsgezinde miHeus en zodoen
de de basis scheppen voor een latere 
uitbreiding. 

Aan elke politieke optie zijn voor- en 
nadelen verbonden, en zo is dat ook 
met de kollaboratie geweest. Weegt 
men voor- en nadeel tegen elkaar af, 
dan blijkt in het algemeen de situatie 
zoals die door de Vlaamse kollabora
teurs mede geschapen werd, gunstig 
af te steken tegenover de situatie in 
andere bezette Westeuropese landen. 
Wat de politiek-etische verantwoor
ding van de kollaboratie betreft, ver
wijzen wij naar uitvoeriger teksten 
van verscheidene essays. 

Wijzen wij er tenslotte nog op, dat de 
zwaarste leeddragenden van de kol
laboratie de kollaborateurs zelf ge
weest zijn ; dat zij dit vaak reeds voor
af wisten, maar uit idealisme en uit 
liefde voor hun volk dit hebben willen 
aanvaarden, getrouw aan het woord 
van de Zwijger : « Mijn heerszucht is 
het volksheil, mijn verraad trouw aan 
mijn volk ». 

(Red.) De kollaboratie, ook wel (enigszins betwistbaar) be
t i te ld als « het tweede aktivisme », werd vri j spoedig ook 
door de meeste Vlamingen afgekeurd. Bij de bevrijding in 
het najaar 1944 zou het « vae victis » (wee de overwonne

nen) in al z i jn wreedheid gelden . Foto : een bevrijdings
tafereel op het Brusselse Brouckèreplein. Te Brussel zou — 
mede door de oorlogsgebeurtenissen — de Vlaamshaterij 
in de naoorlogse jaren hoogtij vieren. 
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SPIJTIG 
Er zijn maar weinig sportspekta-
i<els die ons tot hun vaste i<lant 
l<unnen rekenen. Maar de Bel-
gisclie atietiekkampioenschappen 
op de Heizel, daar gaan we ieder 
jaar naartoe. Nu is het wei zo dat 
er doorgaans — en ook dit jaar 
niet — prestaties van wereldfor
maat niet moeten verwacht wor
den. Maar meestal — en ook dit 
jaar — groeien de kampioen
schappen uit tot een zeer voor
treffelijke meeting. Wat ons bij 
die kampioenschappen ook altijd 
treft is de houding van het pu
bliek, dat naar onze bescheiden 
mening blijk geeft van veel meer 
sportiviteit dan het publiek dat 
wij plegen aan te treffen rond de 
voetbalvelden en aan de aan
komstlijn van velokoersen. Het is 
alleen maar spijtig dat er altijd 
zo weinig atletiekliefhebbers op
komen. En het dient nochtans 
gezegd dat de prijzen — weer in 
vergelijking met voetbal en koers 
— aan de lage kant zijn. 

GRAND PRIX 
De « grand prix de Belgique » 
(autorennen) v/ordt sedert een 
poosje niet meer gereden op de 
te gevaarlijke omloop van Fran-
corchamps (waar nog wel « ama
teurs » hun nek mogen komen 
breken). Ter vervanging van Fran-
corchamps werd te Nijvel een 
omloop aangelegd, hoewel er in 
Zolder al een was, en voor alle 
ware Belgen stond het vast dat de 
« grand prix » naar Nijvel moest 
komen. Naar het schijnt raakt 
de omloop van Nijvel echter niet 
goed klaar, en zo is nu al beslist 
dat men met de •• grand prix » 
van 1976 alweer de boer opmoet 
naar Zolder. Tipisch was wel dat 
een franstalige gazet al dadelijk 
vroeg welke kompensatie Nijvel 
daarvoor zal krijgen. Een vraag 
die de Vlamingen, ook buiten de 
sport, al meer hoorden. 

SUKSESSEN 
In Zagreb werd Marie-France Ger-
niat tweede in de Europese ju
niorskampioenschappen tafelten
nis. Onze waterpolo-spelers wer
den derde in Wenen. Karin Ver
bauwen behaalde zilver op de 
Europese zwemkampioenschap-
pen voor juniors te Geneve. In 
Dornbirn (Oostenrijk) deed onze 
jopge ruitster Daniela de Bruycker 
^letzelfde, maar dan in de jum-
pingkampioenschappen. De Belgi
sche autorenner Teddy Pilette 
won de race van Mallory Park. De 
Coster won de motorcross te Et-
telbrück. De Brusselse voetbal-
klub RWDM won een tornooi In 
Amsterdam. Lucien van Impe won 
met ruime voorsprong een berg-
koers in Oostenrijk. En dit alles 
is maar een kleine greep uit de 
sportsuksessen die landgenoten 
van ons boekten in het buitenland 
tijdens het voorbije weekend. 
Uiteraard verheugend. Maar van 
aard om onze geografische kennis 
zwaar op de proef te stellen. 

PLOEG 
GEWORDEN 
ERWEEDEEJEM schijnt er dit jaar 
weer te zullen invliegen ! De 
ploeg heeft zopas deelgenomen 
aan een prestigieus tornooi te 
Amsterdam, ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van de stad, 
en 'heeft er niet beter op gevon

den dan dat tornooi maar ineens 
te winnen. Als men daarbij weet 
dat de mededingers Barcelona 
(met Cruyff), Feyenoord en Ajax 
heetten, mag men wel gewagen 
van een beloftevolle inzet van 
het seizoen. De eerste match, 
tegen Feyenoord, was een eerder 
magere overwinning (met straf
schoppen na gelijk spel), maar de 
finale tegen Ajax werd gewonnen 
met 2-5, en dat is toch een hele 
prestatie. Zelfs de Hollandse 
joernalisten gaven grif toe dat 
RWDM veruit de beste ploeg was, 
en praatten dus niet meer, zoals 
verleden jaar, over het Brussels 
.. ploegje ». 

DUUR 
Afgezien van het feit dat wij de 
hele bedoening van de wereld
kampioenschappen te Luik, Mettet 
en Yvoir nogal onnozel vinden, 
hebben wij nog bezwaren tegen 
twee dingen. 
Het eerste is de reklame die ge
maakt wordt voor petjes, shirts, 
klevertjes en andere nutteloze 
dingen, die een herinnering zou
den zijn aan de wereldkampioen
schappen, en die ons ver van 
goedkoop lijken (50 fr. voor een 
zelfklever, 75 fr. voor een sleutel
hanger of een « bic », zaken die 
een paar franken waard zijn). 
Het tweede : de hoge inkomprij-
zen. Om de amateurs op een tan
dem te zien ezelen én de dames 
aan achtervolging te zien doen : 
400 knotsen. Om Eddy te zien : 
800. Plus 50 fr. voor verzending 
van de kaartjes. 

Ons afvragend wat men met al 
dat geld gaat doen, hebben wij be
sloten : thuis blijven. 

BIJNA KLAAR 
En hoever staat het nu met de 
olimpische spelen die binnen min
der dan één jaar beginnen ? He-
wel goed ! Er schijnt enige kans 
te bestaan dat de Installaties 
klaar zullen komen zoals voorzien, 
en als ze niet klaarkomen zal 
men het toch nauwelijks zien. De 
architektonische snufjes zullen 
er zijn (o.m. een stadion dat vol
ledig kan overdekt worden), zo
als de laatste jaren gebruikelijk 
bij olimpische spelen in navolging 
van de wereldtentoonstellingen. 
En vooral : de spelen zullen zéér 

duur zijn, in weerwil van de oor
spronkelijke belofte alles sober 
en goedkoop te houden. Canada 
is echter een rijk land. Wellicht 
zal men daar geen armoezaaiers 
van kontestanten tegen de ver
spilling moeten doodschieten zo
als destijds in Mexiko .Zij zullen 
nog liever afdokken. 

VERDIENSTELIJK 
Het Brusselse sportgazetteken 
•< Les Sports » had blijkbaar Hugo 
Broos van Anderlecht bereid ge
vonden om luid de lof te zingen 
van de nieuwe trainer van zijn 
klub, de heer Hans Croon. Door 
het feit dat hij in het Astridpark 
werkt al meteen een wonderman. 
Ver van ons te willen betwisten 
wat Broos allemaal vertelde — 
of wat de joernalist optekende, 
wat misschien helemaal hetzelfde 
is —, maar het slot van het in-
tervieuw vonden wij toch alweqr 
tipisch. 
Een grote verdienste van Croon 
schijnt Broos te vinden dat de 
Hollander « binnen twee maand 
alles zal kunnen uitleggen in het 
Frans ». Nu zegt men wel dat 
men zoveel keren mens is als 
men talen spreekt, maar wij vra
gen ons toch af waarom op An
derlecht zo noodzakelijk Frans 
moet gepraat worden. Hoeveel 
franssprekende spelers zijn er ? 
Eén ? Of twee ? 

VAN DAG 

• MAANDAG : Van de Vigorelli-
wielerbaan te Milaan wil men een 
hondenkoers maken. Is dat geen 
ware heiligschennis, mensen ? 
0 DINSDAG : Geen Grote Prijs 
(autorennen) van Canada. Te duur, 
zeggen de inrichters. Hoe durven 
zij ? • WOENSDAG : Bij de 
paardrijders werd ene heer voor 
een jaar geschorst omdat hij bru
taal was tegen zijn paard. Het 
paard ging vrijuit # DONDER
DAG : Bericht uit « Les Sports » : 
tussen twee weekends in werden 
twee merries gedekt door een 
befaamde hengst. Proficiat voor 
deze sportieve prestatie # VRIJ
DAG : « Voor mij telt alleen de 
waarde van de koereurs », ver
klaarde onder grote hilariteit de 
voorzitter van de wielerbond. En 
welke waarde ? • ZATERDAG : 
De kans dat Zjozef Bruyère — al 
aangeduid — zonder hulp zijn velo 
zal kunnen bestijgen tegen dat 
de wereldkampioenschappen be
ginnen, is reëel 9 ZONDAG : En 
niet meer lachen met die kampi
oenschappen. Er zullen 42 landen 
aan deelnemen. Minstens met 
« offisjellen » en gevolg • 

TOT DAG 

GEEN BELANG 
De grote jongens in de sportjoernalistiek maken zich zorgen over de 
ploeg die de selektieheren van de Belgische wielerbond hebben in 
elkaar gebokst om onze dierbare nationale kleuren te verdedigen tijdens 
de wereldkampioenschappen velorijden op 31 augustus te Yvoir. 
Wij, klein grut, kunnen ons niet druk maken over het feit dat de ene 
koereur drie helpers krijgt, en de andere géén. Het laat ons in deze 
hondse hitte weldoend koud wie er wel en wie er niet zal willen 
knecht spelen voor Eddy-met-de-kaak. 
Wij dachten namelijk dat heel dat gebeuren wel zal gearrangeerd wor
den door degenen die er belang bij hebben : de bazen van de (publici
teit) betalende extra-sportieve firma's, en dat de selektie van de jolige 
amateurs van het bestuur daar bitter weinig mee te maken heeft. 
Wij zien ook niet zo goed in Wat er « nationaal » is aan de ploeg die de 
vroede heren samenstelden. Als wij goed kunnen tellen zijn er precies 
twee renners bij die voor een Belgische ploeg rijden. De andere maken 
reklame voor buitenlandse produkten en kapitalen. 
Wij geloven ook niet dat de renners zich tijdens de wedstrijd om de 
hoogste titel iets aantrekken van zogenaamde nationale belangen, maar 
dat de belangen van de firma's primeren, en dat er dus gereden wordt 
zoals de extra-sportieve bazen dat willen, en niet zoals de nationale 
federaties het misschien zouden wensen. Altans in de gazet_^ 
Kortom, volgens ons heeft heel de selektiehistorie niks, maar dan ook 
niks te betekenen in de zakenwereld die de velosport geworden is. Hoe 
zou de hele santeboetiek ons dan kunnen interesseren ? 

1976 : OLYMPISCHE 
SPELEN IN CANADA 

In 1976 worden voor de 18de keer 
Olimpische Spelen gehouden, in 
dat jaar te Montreal in Canada. 
Sinds 1896 hebben de Spelen om 
de vier jaar plaats. Als gevolg van 

de oorlogsomstandigheden moes
ten de Olimpische Spelen in 
1916, in 1940 en in 1944 worden 
afgelast. De Spelen zouden heb
ben plaats gevonden respektieve-
lijk te Berlijn, te Tokio en te Lon
den. De Olimpiades (de pe.rioden 
van vier jaar tussen twee Olim
pische Spelen) worden echter ge

woon doorgenummerd, zodat wij 
thans in de 21ste Olimpiade le
ven. 
Te Parijs en te Londen werden 
reeds twee keer Olimpische Spe
len gehouden. Onvoorziene om
standigheden voorbehouden, zul
len de Olimpische Spelen in 1980 
te Moskou plaats vinden. 

22 

MERCURIUS 

Van de Perseïden (zie vorig 
nummer) Is niets te zien ge
weest : het was — o gruwel 
voor de amateur-astronoom — 
precies die dag bewolict. Keren 
we daarom maar gauw terug 
naar het zonnestelsel, om te 
beginnen met een al te bondige 
beschrijving van de verschillen
de planeten. 
De planeet die het dichtst bij de 
zon staat, is Mercurius. 
Het is mogelijk — maar meer 
niet — Mercurius te zien met 
het blote oog, omdat de planeet 
zo dicht bij de zon staat dat het 
zonlicht het zeer moeilijk maakt 
haar te zien. 
De afstand tot de zon schom
melt rond de 60 miljoen kilo
meter, en Mercurius draait er 
omheen in zowat 88 dagen. In 
tegenstelling met wat men lang 
gedacht heeft, nl. dat Mercurius 
in dezelfde periode ook om haar 
as draaide, zodat ze altijd de
zelfde zijde naar de zon keerde, 
weet men nu dat dit niét hele
maal het geval is. De rotatie 
duurt namelijk iets minder dan 
80 dagen. Dit betekent dat een 
groot gedeelte van de planeet 
permanent dag kent, en een 
groot gedeelte permanent nacht. 
Of anders gezegd : dat een ge
deelte voortdurend zeer hoge 
temperaturen kent, en een ge
deelte zeer lage. Het grote ver
schil wordt nog in de hand ge
werkt door het feit dat Mercu
rius geen dampkring heeft. 
De doormeter bedraagt onge
veer 5000 km, de massa en het 
volume ongeveer 1/20 van die 
van de aarde. Het soortelijk ge
wicht is dus ongeveer hetzelfde. 
De aanwezigheid van Mecurius 
had men reeds opgemerkt in de 
oudheid. Vooral in de 19de eeuw 
dacht men dat een andere pla
neet (Vulcanus) zich nog dichter 
rond de zon beweegt. Dat wordt 
tegenwoordig niet meer aan
vaard. 

De eerste teleskoop-waarnemin-
gen van Mercurius dateren van 
rond 1800 (Schröter), en de 
eerste kaarten van Mercurius 
van 1877 (Schiaparelli). Deze 
kaarten werden « verbeterd » 
door o.m. Antoniadi (1925), Doll-
fus en Chapman (recent), maar 
ze boden weinig kans op juist
heid. Men heeft moeten wach
ten op de ruimtevaart (de Ame
rikaanse Mariner 10) om behoor
lijke foto's van Mercurius te 
krijgen. En om het eenvoudig 
te zeggen : Mercurius ziet eruit 
als de maan. 
Een paar gegevens als besluit: 
Mercurius heeft geen satellie
ten. 
Het tijdsverschil tussen twee 
zonsopkomsten op Mercurius 
bedraagt 176 (aardse) dagen. 
Kunt u dit berekenen ? 
Vanop aarde gezien schuift Mer
curius regelmatig over de zon. 
Dit gebeurde o.m. in 1970 en 
1973, en zal nu weer gebeuren 
in 1986, 1993 en 2003. En wie 
het interesseert kan de juiste 
data bekomen bij 

infoKOSMOS 
Kultureee! Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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j N n u 
klBÎ  •̂ ^ 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Wickie, de Viking. 
19 25 Wie bokst moet een klap 

verwachten. 
19 30 Zomeragenda. 
19.45 IM'ieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.35 Orfeus in de onderwe

reld. Operette. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

18.45 Minimolen. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Mijl op zeven. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Der Tanz ins Glück. 

Operette. 
21 50 Leven in de ast. Doku-

mentaire over Vlaamse 
seizoenarbeiders. 

22.25 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Stratemakeropzeeshow. 
19.30 Terra Africa. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Zo was het « Hadimas-

sa ». 
21 10 Softly, softly task force. 
22.00 Achter het nieuws. 
22 30 Nieuws. 

RTB 

18.10 Voor de kleintjes. 
18.30 Loisirs a loisir. 
19 00 Chéri-Bibi. 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Contacts. 
20 20 Madame Fran^oise Ro-

say. Drama. 
21.55 Boris Vlan. 
22 25 Nieuws. 

RTB 

BRT 

11,30 
15.30 
16.00 
16 55 
18 55 
19 00 

19.45 
?0.15 
20.45 
21.35 

23.20 
23 50 

NED 

18.45 
18.55 
19 05 
19 30 
20.00 
20 21 

21 10 
22.05 
23.00 
23 15 

23.45 

NED 

Eucharistieviering. 
Doe mee. 
Peterselletje. 
Mis. 
Paulus de boskabouter. 
Atelier bis en vakantie-
kwis. 
Nieuws. 
Nana Mouskouri. 
De Pallisers. 
Dwaallicht. Film van Fr. 
Buyens. 
Montezuma. 
Nieuws. 

1 

Minimolen. 
Nieuws. 
Doris Day. 
Tumble weeds. 
Nieuws. 
Steens mountain Engel
se natuurfilm. 
Childhood 
C'était hier. 
Continental singers 
Geloven in de onvol
tooid verleden ti jd. 
Nieuws 

2 

18 45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Toppop hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Alle hens. 
21.10 De gebroeders Ham

mond 
22.00 Televiziermagazine. 
22.45 Nieuws. 

11.30 Eucharistieviering. 
15 00 Christoffel Columbus. 

Film. 
16.40 Danstornooi. 
18.10 Voor de kleintjes. 
18.30 Wie van de drie ? 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ce pays est a vous. 

Brugge. 
21.05 Lucia di Lammermoor. 

Opera. 
22.50 Nieuws. 

BRT 

18 30 Paulus de boskabouter. 
18.35 De familie Partridge. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Edgar Briggs geheim-

agent. 
20.40 Terloops. 
21 35 De gouden Sirene. 
22.35 Christie Love. 
23.25 Nieuws. 

NED 1 

15.00 Nieuwe. 
15 02 Cesar's Kano. Film. 
1S.00 ChapI Chapo. 
16.05 Moeder Ganges. Film. 
16.50 Hans met de hoed. 
17.00 De film van ome Willem. 
17 30 EK Zwemmen dames. 
18 15 Teleac. 
18 45 Minimolen 
18.55 Nieuws. 
19 05 Rallycross 1975. 
20.00 Nieuws. 
20.21 UNICEF-Gala van de 

vrouw 1975. 
21 20 Cannon. 
22 10 De zomer in het hoofd 
22.20 Avro's sportpanorama. 
23.00 Orgelklanken. 
23.10 Nieuws. 
23 30 Lied van de week. 

NED 2 

18 45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.25 Kareltjes kolderieke ka

priolen. 
19 38 De Hamster. 
19 50 't Zand 33. 
20 00 Nieuws. 
20.20 De Wrekers. 
21.10 Kleine kwis 
21.40 Brandpunt. 
22 20 Great Mysteries « Chan. 

tage ». 
22.25 Nieuws. 
22 30 Atletiek. 

RTB 

15 50 Waals teater. 
17.35 Tenuto. 
18.30 Nic en Pic. 
19 00 Festivals 
19 15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le monde sauvage 

fanten uit Afrika 
20 45 Aux frontières des Indes 

Avonturenfilm. 
22 50 Nieuws. 

Oil 

Hepsibah (links) en Jehudy 
Meiruhin, tijdens de Unicef-
gala van de vrouw 1975 (Ned. 
1, 20u21). 

iMUi 
BRT 

10.00 Eucharistieviering. 
15.00 De Virga Jesse stoet te 

Hasselt. 
16 00 Ezelsvel. Franse speel

f i lm. 
17.25 Music Unlimited. 
18 20 Paulus de boskabouter. 
18.25 Het jongetje dat geel 

werd. Jeugdfilm. 
19 15 Het meisje van de TV. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Tchao. Toneel. 
22.30 Festival van Vlaanderen. 
22 45 Nieuws. 

NED 1 

Eucharistieviering. 
Nieuws. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
De Gnoe, komiek van de 
vlakte. Dokumentaire 
Voetbaluitslagen. 
Leger des Heils. 
Minimolen. 
Nieuws. 
Elsa, de leeuwin 
Muziek uit duizenden. 
De wereld van Courths-
Mahler : •• De bedelprin-
ses ». 
Nieuws. 

11 00 
16.00 
16.02 
16.27 

16 55 
17 00 
18 55 
19.00 
19 05 
19.55 
20.45 

22.10 

NED 2 

18 30 Woord voor woord 
18.35 Minimolen. 
18.40 De kinderen van 47A 
19 05 Studio psort. 
20 20 America. 
21.10 Nieuws. 
21 15 Panoramiek. 
21.40 De Tijgerbrigade 
22.35 Vioolkoncert van Tsjai-

kowski. 
23 15 Suriname deze week. 
23 20 Nieuws. 

X 

Sylvia Reize als Liselotte 
Hochberg in « De bedelprin-
ses » van Courths-Mahler 
(Ned 1, 20u45). 

RTB 

13.00 Nieuws 
13.05 Concertissimo 
14.45 De oorlog van Troje. 

Film. 
16 15 Folklore. 
16 45 Atakora Vierge. 
17.20 Sportuitslagen. 
17.25 Jazzfestival van Mon-

treux 74. 
17 55 Le Francophonissime. 
18.25 Grangallo en Petitro. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws 
20 20 Salvator et les Mohicans 

de Paris. 
21.10 Destins : René Clair. 
22.25 Atletiek. 
23.00 Nieuws. 

luyiMi 
BRT 

18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Klein, klein kleutertje. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De dubbelganger. Franse 

politiefilm. 
21 45 De vijfde windstreek. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 Minimolen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de 
19.25 Survival. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Voor een 

de eerste 
21.10 Mijn vrouw de buur 

vrouw. 
21 40 Leven in de Ast. Dok 
22 15 Simbiose. 
22 20 Nieuws. 

Viking. 

briefkaart op 
rang. 

NED 2 

18 45 Minimolen. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Dr Who. 
19 30 In Londen staat een huis 
20.00 Nieuws. 
20.21 De jongens van de gro

te weg. 
21 10 Maude. 
21 40 Aktua TV. 
22.20 Zomer '75. 
22.50 Staatsloterij. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

RTB 

18.10 Voor de kinderen. 
18.30 Kunstroutes. 
19.00 Katoliek religieus pro

gramma. 
19 30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Lorsque I'enfant parait. 

' Toneelstuk. 
22.05 Méli-mélodies. 
22 55 Nieuws. 

i .i-6%! 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Tienerklanken 
19.38 Korte f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Rij maar 'an. 
21 05 Verover de aarde. 
21.45 Gastprogramma. 
22.15 Helen, een vrouw- van 

deze t i jd. 
23.05 Nieuws. 

NED 

18.45 
18 55 
19.05 

1 

Minimolen. 
Nieuws 
Land van de Lappen. Do
kumentaire. 

19.30 This IS the life 
20 00 
20 21 

Nieuws 
Country Gospel in stu
dio 1. 

21.05 Nader bekeken. 
21 35 
21.55 
22.00 

23.15 

NED 

Hij heeft me genezen. 
Tenslotte. 
Mannen achterna Senti
mentele komedie 
Nieuws. 

2 

18 45 Minimolen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Bonnie. 
19.30 De geheimen van de die

renwereld. 
20.00 Nieuws. 
20 21 The Cameraman. Film 

met Buster Keaton. 
21.30 Hier en nu. 
22.10 Marie-Cecile Moerdijk. 
22.35 Vroomheid in hout en 

steen. 
22.50 Nieuws. 

18.10 Voor de kinderen. 
18.30 Portraits d'enfants. 
19 00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De geheimen van de zee. 
21.05 Tarzan, King-Kong, Zorro 

en de anderen. 
22 20 Nieuws. 

KIREliailAII 
BRT 

17.55 Jevanjong. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.50 Coronation Street 
19.45 Nieuws 
20 15 Chico. 
20 40 De Duitse les TV-spel 
22.25 Nieuws. 
22.35 WK-Wielrennen. 
22 50 Atletiek. 

NED 

15.30 
15.45 

1 

Geeuwpoes. 
Werkwijzer. 

16 00 Poppenkast. 
16 35 Rado, 'n jongen 

menie. 
17.00 Swiebertje. 
18.45 
18 55 

Minimolen. 
Nieuws. 

uit 

19 05 Jouw wereld, mijn 

19.30 
20.00 
20 21 

21.05 
22.00 
22 55 

NED 

18.45 
18 55 
19.05 
19.50 
20 00 
20 21 
20 25 

reld. 
Kenmerk. 
Nieuws. 
Andersen doet 
dam. 

Roe-

we-

Amster-

Die mooie kinderjaren. 
C'était hier. 
Nieuws. 

2 

Minimolen. 
Nieuws. 
Van gewest tot 
Socutera. 
Nieuws. 
Staatsloterij. 

gewest 

Er kwam een man Ura-
ma. 

21 45 The wizard who spat on 
the floor. 

22.45 Studio sport. 
23 10 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18 55 Pierrot. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
2015 Het cirkus van Boeda

pest. 
21 05 Grote veldslagen uit het 

verleden : Gettysburg 
(1863). 

22 00 WK Wielrennen. 
22 25 Nieuws. 

In de zesde allevenng van 
<• Helen,, een vrouw van deze 
tijd ' (BRT, dinsdag, 22u15) 
tracht Frank, Helens echtge
noot, zich weer met haar te 
verzoenen. Dit mislukt, en de 
toenaderingspoging loopt uit 
op een fikse ruzie. De advo-
katen kunnen nu hun spelle
tjes spelen. 
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HEI 
PLAN 
MONTEYNE 

Dat de 19 gemeenten 
van de Brusselse ag-

' glomeratie volledig 
aan de operatie-fusie 
zouden ontsnappen, 
zou al te bar zijn. Op 
het kabinet van mi
nister Michel draait 

, ,..,,,̂ ^ , ^ men momenteel om 
JÊÊL .,^i,,^^ÊÊÊÊK^ *^ de hete brij. André 
^ ^ _ .JI^HI^. Monteyne (VU), lid 

. van de Nederlandse 
f Kommissie voor de 

Kuituur van de Brusselse agglomeratie, stuurde de 
minister een eigen fusieplan, met argumentatie. Ter 
informatie van onze lezers drukken wi j Monteyne's 
brief aan Michel hieronder volledig af. 

De Brusselaars met werkelijk
heidszin zien in dat het -
al was het maar om psycholo
gische redenen - uitgesloten 
is dot zij alleen in het land 
onberoerd zouden worden ge
laten door de fusiegolf. Het 
is bovendien onlogisch dat 
de agglomeratieraad, die 
heel wat minder voldeed dan 
bepaalde randfederaties -
niet zouden worden afgeschaft, 
des te meer daar een vereen
voudiging der instellingen 
zich in de eerste plaats te 
Brussel opdringt. 
Ook te Brussel liggen dus 
fusies voor de hand : voor
zichtigheid is echter geboden 
want er zijn grondwettelijke, 
politieke, psychologische 
en financiële hinderpalen. 
In tegenstelling tot de 
federaties kan de Brusselse 
agglomeratieraad zomaar niet 
verdwijnen : hij wordt in 
de grondwet (art.lOS ter) 
uitdrukkelijk vernoemd, meer 
bepaald waar voorgeschreven 
wordt dat hij de (grondwet
telijke) kultuurkommissies 
verkiest. Het politieke pro
bleem bestaat erin dat men 
buiten Brussel geen opper
machtig derde gewest Brussel 
wenst ; de fusie van de negen
tien gemeenten tot één enkele 
ekonomisch en financieel 
sterke stad zou die vrees zeker 
niet ondervangen. Psycholo
gisch zijn de Brusselaars 
anderzijds gekant tegen 
een mammoetstad : het zal 
wel kloppen dat zelfs een 
stad van één miljoen inwoners 
op wereldschaal klein is. 

maar de grote wereldsteden 
met hun nog grotere problemen 
zijn voor de Brusselaars 
allesbehalve aanmoedigende 
voorbeelden. Ook te Brussel 
heeft de teorie van "groot 
is altijd goed" afgedaan. 
Financieel tenslotte moet de 
hoofdstad van het land en 
van Europa bijzondere lasten 
torsen ter voordele van het 
ganse land ; in geval van 
een "grote"fusie zouden 
deze lasten gedragen worden 
door belastingbetalers van 
zegge Ukkel of Anderlecht die 
er even weinig mee te maken 
hebben als die van Gent of 
Charleroi. (Dat de inwoners 
van Brussel-stad nu het 
slachtoffer zijn van dez.e 
financiële diskriminatie is 
geen reden om ze uit te brei
den tot alle inwoners van 
alleen de agglomeratie). 
Het hiernavolgend voorstel 
van fusie heeft het voordeel 
dat het gedeeltelijk aan al 
deze bezwaren tegemoet komt o 
Het voorstel bestaat erin de 
negentien gemeenten van de 
agglomeratie te fusioneren 
tot drie : een gemeente die 
wij Anderlecht zullen noemen, 
samengesteld uit Anderlecht, 
St-Jans-Molenbeek, Ganshoren, 
Koekelberg, St-Agatha-Berchem, 
Jette, Laken, Neder-over-
Heembeek, Haren, Evere, 
Schaarbeek en St-Joost-ten-
Node, met een totale bevol
king van 510.OOO inwoners. 
De tweede , oostelijke ge
meente, zegge, Woluwe, zou 
bestaan uit Etterbeek, Eisene 
(-1- de wi'j k van de Louizalaan), 
Oudergem, beide Woluwe's, 
Watermaal-Bosvoorde, Ukkelj 
St-Gillis en Vorst, met 
480oOOO inwoners. Tenslotte, 
de stad Brussel (pentagoon -i-
Leopoldswijk) met 70.OOO 
inwone rs, 

De gemeenteraadsleden -
maximum een vijftigtal per 
gemeente - zouden ingedeeld 
worden naar taalrol zoals nu 
de agglomeratieraadsledeno 
Binnen een vastgestelde perio
de na hun verkiezing, komen de 
raadsleden var de drie gemeen
ten in agglomeratieraad bijeen, 
verkiezen hun uitvoerend kol
lege zoals voorgeschreven door 
108 ter van de grondwet en 
duiden de leden van de kuituur-
kommissies aan. Elk jaar komen 
zij bijeen om te beraadslagen 
over de werking en de begro
tingen van het Brussels ge
westelijk ministerkomitee; 
wanneer zij aldus vergaderen 
vormen zij het voorlopig 
gewest Brussel. Alternatief, 
en in afwachting dat een defi
nitieve gewestvorming tot stond 
komt, kunnen de te Brussel 
gedomicilieerde senatoren aan 
de beraadslagingen deelnemen. 

Zonder formeel afgeschaft te 
zijn, maken aldus, zonder 
grondwetsherziening of wet 
met bijzondere meerderheid 
de huidige agglomeratieraad 
en het huidige voorlopige 
gewest, plaats voor een sterk 
vereenvoudigde formule. 
Bepaalde opdrachten van de 
agglomeratieraad - huisvuil-
ophaling bv. - kunnen even 
efficiënt opgenomen worden 
door de nieuwe gemeenten ; 
andere (dringende medische 
hulp bv.) vergen een koördino-
tie op agglomeratievlak tussen 
de drie gemeenten (die trouwens 
vroeger reeds bestond tussen 
negentien gemeenten). 
Psychologisch komt deze 
formule tegemoet aan de bezwa
ren var de andere rijksdelen 
tegen een al te sterk Brussels 
gewest. Ongetwijfeld zal tussen 
de drie gemeenten met hun 
verschillende geaardheid een 
checks- and balancesstelsel 
spelen dat de pacifikatie op 
nationaal vlak in de hand moet 
we rken. 

Ook de vrees van de Brusselaar 
om ten onder te gaan in een 
molochstad wordt ondervangen -
een gemeente van een half 
miljoen inwoners is nog over
zichtelijk - zij wordt wel goed 
bevonden voor Gent of Luik. 
Financieel tenslotte maakt 
deze formule een bijzonder 
grote Rijksinspanning voor 
de stad Brussel aanvaardbaar 
voor de rest van het land. 
Deze stad, niet de agglomeratie, 
is de hoofds-tad van het Rijk 
(art. 126 Grondwet). 
Bepaalde taken bv. Politie -
zouden grotendeels door het 
Rijk (rijkswacht) kunnen 
worden verzorgd ; de kulturele 
- en onderwijsinstellingen van 
de stad kunnen overgedragen 
worden aan de twee kuituur-
kommissies die hiervoor langs 
hun dotatie door het Rijk 
betaald worden ; bij wijze van 
proef zouden de kommissies 
het beheer van personaliseer-
bare diensten van de stad over-
neme n . 

Verder zou voor de stad een bij
zondere dotatie op het gemeen
tefonds worden uitgetrokken. 
Deze regeling zou het voor de 
overige inwoners van de agglo
meratie aanvaardbaar maken dat 
hun aandeel in het geregionali
seerd gemeentefonds volgens 
dezelfde normen uitgemeten 
wordt als voor de andere 
agglomeraties. 

Deze regeling biedt tenslotte 
het voordeel dat het alle 
wegen open laat voor latere 
ontwikkelingen. Een provincie 
Brussel bv. zou kunnen bestaan 
uit twee (grote) kiesarrondis
sementen (Anderlecht - Brussel 
bv. en Woluwe) met elk een 
tiental kamerleden. 
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